Przyrząd do wywierania nacisku na mechanizm
sterowania hamulca bezwładnościowego przyczep
·
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wyposażenie pomiarowe SKP
prosta obsługa niezależnie od konstrukcji dyszla przyczepy
duża dokładność pomiaru wywieranej siły
do weryfikacji hamulca przyczep o masie do 5 ton
certyfikat Instytutu Transportu Samochodowego
36 miesięcy gwarancji i serwis pogwarancyjny

WN 500 służy do wywierania kontrolowanego nacisku na mechanizm sterowania pracą hamulca
bezwładnościowego (najazdowego) przyczep z zaczepami kulowymi o średnicy 50 mm podczas badań stanu
technicznego, napraw i regulacji hamulca przyczep oraz ich mechanizmów sterujących.
Przyrząd WN 500 polecany jest do stosowania w stacjach kontroli pojazdów podczas badań przyczep przed ich
dopuszczeniem do ruchu oraz okresowych przeglądów technicznych.
Konstrukcję WN 500 stanowi dwuramienna dźwignia mocowana do stałej części dyszla przyczepy za pomocą
taśmy zakończonej hakiem. Koniec dźwigni zahaczany jest za nasadę kuli zaczepu samochodu z przyczepą.
Realizator badania oddziałuje na mechanizm sterowania hamulca.
Przyrząd jest wyposażony w elektroniczny miernik siły wywieranej na zaczep kulowy – składowej działającej
wzdłuż osi dyszla. Dopasowanie długości cięgła do różnych rozwiązań konstrukcyjnych dyszla uzyskiwane jest
za pomocą napinacza z mechanizmem zapadkowym.

Podstawowe parametry techniczne:
Zakres siły wywieranej dźwignią
Sposób wywierania siły na mechanizm sterowania hamulcem
Dokładność pomiaru wywieranej siły
Zakres temperatury otoczenia
Wilgotność względna
Ciśnienie atmosferyczne
Wymiary
Masa
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[%]
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[kg]

Wyposażenie podstawowe:
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przyrząd do wywierania nacisku na mechanizm hamulca
instrukcja stanowiskowa
instrukcja obsługi
bateria akumulatorów
zasilacz do ładowania akumulatorów
uchwyt do zawieszania przyrządu
certyfikat ITS

Wyposażenie dodatkowe:

· złącze RS 485
przewód do złącza RS 485

·

Producent i dystrybutor:
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tel./fax (22) 781 21 69, 771 24 11, e-mail: zepwn@zepwn.com.pl, http://www.zepwn.com.pl
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