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Pozycja " JAZDA "
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Zastosowanie
Zawór prze³¹czeniowy sterowany elektromagnetycznie dla systemów WLS stosowany jest do
nape³niania i odpowietrzania poduszek powietrznych w pojazdach samochodowych, które
s³u¿¹ do przewozu ³adunków kontenerowych jak
równie¿ dla pojazdów samochodowych przeznaczonych do przewo¿enia innych ³adunków,
w których wymagane jest dopasowanie po³o¿enia ramy pojazdu do wysokoci np. rampy
roz³adunkowej.
Zawór prze³¹czeniowy sterowany elektromagnetycznie zezwala na sterowanie z kabiny kierowcy
lub z odpowiedniego miejsca na pojedzie, co
podnosi w sposób istotny komfort obs³ugi oraz
bezpieczeñstwo pracy pracowników transportu.
Zawór ten posiada w zale¿noci od po³o¿enia
zaworów elektromagnetycznych cztery pozycje
dzia³ania: Jazda, Podnoszenie, Opuszczanie
i Stop.
Dzia³anie
Pozycja "JAZDA"
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W pozycji "Jazdy" zawory elektromagnetyczne nie znajduj¹ siê pod wp³ywem napiêcia,
w wyniku czego trzpienie suwaków zaworu prze³¹czeniowego znajduj¹ siê w nastêpuj¹cej pozycji: z³¹cze 11 po³¹czone jest ze z³¹czem 21,
a z³¹cze 12 ze z³¹czem 22. Natomiast z³¹cze
zasilania 1, z³¹cze zasilania sterowania 13, jak
i z³¹cze odpowietrzania s¹ zamkniête.
Pozycja ta umo¿liwia swobodny przep³yw sprê¿onego powietrza z zaworów poziomuj¹cych
przez zawór prze³¹czeniowy dla systemu WLS
do poduszek powietrznych i odwrotnie.
Pozycja "PODNOSZENIE"
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W pozycji "Podnoszenie" zawory elektromagnetyczne "A" i "B" s¹ pod wp³ywem napiêcia i umo¿liwiaj¹ przep³yw
cinienia sterowania pod obydwa t³oczki steruj¹ce, które wykonuj¹ pe³ny ruch. S¹ one po³¹czone z trzpieniami
suwakowymi zaworu prze³¹czeniowego dla systemów WLS. Trzpienie suwakowe zajmuj¹ pozycjê,
która umo¿liwia otwarcie i po³¹czenie z³¹cza zasilaj¹cego 1 ze z³¹czami odbiorczymi 21 i 22. Z³¹cza 11 i 12,
jak równie¿ z³¹cze odpowietrzaj¹ce pozostaj¹ zamkniête.
W powy¿ej opisanej pozycji nastêpuje podniesienie ramy pojazdu samochodowego na podan¹ przez operatora
(kierowcê) wysokoæ. Wysokoæ podnoszenia ramy pojazdu jest zazwyczaj ograniczona.
Jako ogranicznik wysokoci przeciwko przekroczeniu dopuszczalnej wysokoci poduszek (ramy) stosujemy:
zawór poziomuj¹cy, liny ograniczaj¹ce lub inne podobne rozwi¹zania standartowe.

Pozycja " PODNOSZENIE "

Pozycja "OPUSZCZANIE"
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Pozycja " OPUSZCZANIE "
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Przy prze³¹czeniu zaworu do pozycji "Opuszczanie" tylko zawór elektromagnetyczny "A" znajduje siê pod napiêciem i umo¿liwia w ten sposób przep³yw cinienia sterowania pod jeden z t³oków steruj¹cych.
Po³¹czone z t³okiem steruj¹cym suwaki zaworu prze³¹czeniowego dla systemów WLS wykonuj¹ niepe³ny ruch,
który jednak umo¿liwia zamkniêcie z³¹cz 11 i 12, jak równie¿ z³¹cza zasilaj¹cego 1.
Natomiast z³¹cza 21 i 22 po³¹czone s¹ ze z³¹czem odpowietrzaj¹cym 3. W tej pozycji nastêpuje odpowietrzenie
lub obni¿enie cinienia panuj¹cego w zawieszeniu pneumatycznym pojazdu samochodowego.
Rama pojazdu obni¿a siê na podan¹ przez operatora (kierowcê) wysokoæ.
Pozycja "STOP"
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Przy prze³¹czeniu zaworu do pozycji "Stop" tylko zawór elektromagnetyczny "B" znajduje siê pod napiêciem
i umo¿liwia w ten sposób przep³yw cinienia steruj¹cego pod jeden z t³oków steruj¹cych.
Po³¹czone z t³okiem steruj¹cym suwaki zaworu prze³¹czeniowego dla systemów WLS wykonuj¹ niepe³ny ruch,
który jednak umo¿liwia zamkniêcie z³¹cza zasilania 1 i z³¹cza odpowietrzania 3. Przep³yw sprê¿onego powietrza
pomiêdzy z³¹czami 11 - 21 i 12 - 22 jest równie¿ zamkniêty.
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Pozycja " STOP "

Zawór prze³¹czeniowy mo¿na prze³¹czaæ do pozycji
"Stop" z ka¿dej dowolnej pozycji, tj. proces podnoszenia / opuszczania mo¿na w ka¿dej dowolnej pozycji zatrzymaæ przez prze³¹czenie zaworu
do pozycji "Stop".
Uwaga
W przypadku zaniku napiêcia lub jego zak³ócenia,
automatycznie zostanie wprowadzona pozycja
"Jazda". Dziêki temu jazda pojazdem samochodowym jest mo¿liwa za spraw¹ nieprzerwanego
ci¹gu pracy systemu zawieszenia pneumatycznego,
chocia¿ jednoczenie nie jest mo¿liwe wykonanie cyklu podnoszenia i opuszczania ramy pojazdu
samchodowego.
Zabudowa
Wybór miejsca do zabudowy zaworu jest dowolny.
Zawór prze³¹czeniowy dla systemów WLS mocujemy
do ramy pojazdu samochodowego za pomoc¹ 4 rub
M8. Nale¿y zwróciæ uwagê, aby zawór prze³¹czeniowy
nie znajdowa³ siê pod bezporednim dzia³aniem wody
wydostaj¹cej siê spod kó³.
Mo¿liwe jest bezporednie zabudowanie na zaworze
prze³¹czeniowym t³umika wydechowego lub rury
odpowietrzaj¹cej.
Obs³uga i konserwacja
Okrelana jest przez obowi¹zuj¹ce przepisy StVZO
lub przepisy EG. Gdy podczas prób hamowania,
podczas specjalnych kontroli lub podczas jazdy
zostan¹ zauwa¿one niedomagania w dzia³aniu
zaworu, nale¿y poddaæ go kontroli wewnêtrznej
lub wymieniæ na nowy.
Kontrola

+

Nale¿y przeprowadziæ kontrolê dzia³ania i szczelnoci zaworu prze³¹czeniowego.

+
3
13

B

Dane techniczne

A
OPUSZCZANIE
STOP
PODNOSZENIE

21
22
3

11
12
JAZDA

1

Rysunek schematyczny zaworu WLS

Cinienie robocze:
= 13 atm
Zakres temperatur:
Z³¹cza: 11, 12, 21, 22
g³êbokoæ
1
g³êbokoæ
3
g³êbokoæ
Opis z³¹cz: 11, 12
21, 22
1
13
3
Napiêcie zasilania:

pemin = 5 atm do pemax
-45°C do +85°C
M 12 x 1,5 - 12mm
M 16 x 1,5 -

12mm

M 22 x 1,5 - 12mm
dop³yw energii
odp³yw energii
dop³yw energii
dop³yw energii
odpowietrznik
U = 24V DC
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Niniejsza instrukcja odpowiada znajomociom i dowiadczeniom przy
monta¿u instalacji cinieniowej i ka¿da dokonana zmiana wymaga ponownej
rewizji. Firma Haldex Bremsen GmbH & Co. KG nie odpowiada za przypadki
zastosowania urz¹dzenia wykraczaj¹ce poza instrukcjê zabudowy.
W takich przypadkach nale¿y zwróciæ siê ze specjalnym zapytaniem.
Zastrzegamy sobie prawo zmian s³u¿¹cych postêpowi technicznemu.
Powielanie tekstu,równie¿ fragmentów, tylko za nasz¹ zgod¹.
Niniejsza instrukcja nie uwzglêdnia zmian wprowadzonych w dokumentacji
technicznej.
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