WYPOSAŻENIE – SERWIS – DORADZTWO
PROJEKTY – FINANSOWANIE

Uniwersalne urządzenie rolkowe do kontroli działania hamulców dla
pojazdów o DMC do i pow. 3,5 t, typ BDE 3504
DANE TECHNICZNE:
Dopuszczalny nacisk na oś:
Średnica zewnętrzna rolek napędowych:
Długość rolek napędowych:
Prędkość obwodowa rolek napędowych
do kontroli pojazdów:
Zakres pomiarowy:

130 lub 150 kN
205 mm
1000 mm
2,6 km/h
5,2 km/h
0-30kN

Kompletacja urządzenia wygląda następująco:







Zestaw dwóch kompletów rolek hamulcowych wyposażonych w:
- DMS - system pomiarowy tensometryczny
- silniki zabezpieczone przed wpływem wilgoci i wody
- rolki pokryte tworzywem nieścieralnym - kruszywo kwarcytowe, które posiada bardzo dobrą
przyczepność, a równocześnie nie niszczy w żaden sposób ogumienia, co ma miejsce przy stosowaniu
metalowego (bolcowego) pokrycia rolek
Szafa sterująco - zasilającą
Wyświetlacz diodowy wraz z zegarami pomiarowymi oraz zestawem lamp kontrolnych i informujących
Centralna jednostka sterująca (PC/WIN, z oprogramowaniem CARTEC - BDE PL w wersji
polskojęzycznej, drukarka kolor, monitor kolor 19” LCD) zabudowana w oryginalnej szafie
Pilot bezprzewodowego sterowania

Urządzenie posiada również następujące możliwości:







Wykonanie rolek pozwalające na dokupienie wagi i jej instalacje w każdej chwili
Zastosowanie miernika siły nacisku na pedał hamulca
Zastosowanie czujnika do pomiaru zmian ciśnień w pneumatycznym układzie sterowania
Zastosowanie kompletnego zestawu komputerowego z oprogramowaniem CAR-TEC-POL
Współpraca z urządzeniami TACHO-CONTROL (do kontroli tachografów).
Współpraca z urządzeniami do symulacji obciążenia samochodu podczas badania układu hamulcowego

DOPUSZCZENIA: Certyfikat ITS, CE
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OPCJE DODATKOWE : funkcja badania POJAZDÓW Z NAPĘDEM 4X4
Urządzenie rolkowe do badania układów hamulcowych pojazdów o dmc do i powyżej
3,5t posiada możliwość badania pojazdów z napędem 4 x 4 lub wielu osi.
Badanie odbywa się poprzez automatyczną kontrolę różnicy prędkości kół na osi badanej. Po załączeniu się obu
rolek hamulcowych kierunek obrotów dla lewego i prawego koła są przeciwstawne, a czujnik impulsów obrotów
porównuje prędkości obrotowe kół.
W przypadku stwierdzenia przekroczenia granicznej różnicy prędkość urządzenie automatycznie wyłącza się co
zapobiega ewentualnym uszkodzeniom układu napędowego.

-

Urządzenie pozwala na dokonywanie pomiarów:
pojedynczo każdego z kół
poszczególnych osi
w trybie ręcznym lub automatycznym
równolegle do pomiaru siły rejestrowany jest nacisk na pedał lub dźwignię hamulca
lub ciśnienie w siłownikach badanej osi
Wyniki pomiarów w trakcie trwania badania wizualizowane są w czasie rzeczywistym na monitorze oraz
rejestrowane celem późniejszej obróbki oraz oceny.
Po wykonaniu badania wyniki można :
- analizować na ekranie monitora w formie wykresów lub tabeli
- zarchiwizować w bazie danych
- wydrukować i/lub zapisać do pliku
Oprogramowanie posiada opcję oceny pojazdu wg obowiązujących kryteriów dla SKP/OSKP z uwzględnieniem
WSH, obliczeniowego WSH oraz maksymalnych różnic sił i maksymalnych nacisków.
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Uniwersalne urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół
jezdnych pojazdów, typ SSP 4000 (do współpracy z BDE 3504)
DANE TECHNICZNE:
Max. obciążenie osi
Temperatura pracy
Napięcie
Częstotliwość:
Zabezpieczenie:
Wymiary (L x S x H)
Masa

150 kN / oś
od 0 do +70 st. C
230V
50 Hz
4A
1000x800x71 mm
85 kg

Jest to płyta pozwalająca określić zbieżność (rozbieżność w mm/m). Teoretycznie wszystkie koła w czasie jazdy
pojazdu powinny toczyć się równolegle i prosto w kierunku (ustawienie na zero). Jednak statyczne ustawienie
kół (zbieżności) w praktyce wykazuje nieznaczne odchylenie od zera (ze względu na elastyczność wielu
elementów zawieszenia). Dlatego też przejazd przez płytę powoduje przesunięcie płyty w bok przez oponę. Im
większa odchyłka od prawidłowo ustawionej zbieżność, tym większa wartość odpychania płyt.
DOPUSZCZENIA: CE
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