Elektromechanická vozová zarážka EMVZ-02

Elektromechanická vozová zarážka EMVZ-02
Elektromechanická vozová zarážka je pohánìná trojfázovým nízkonapìovým motorem
s kotvou nakrátko o výkonu 1,1 kW s vlastní brzdou.
K vymezení pohybu a ustavení páky se zarážkou
do požadované pozice je použito dvou induktivních
snímaèù polohy k zastavení elektromotoru.
Na druhém konci páky je pøipevnìna železnièní
vozová zarážka pomocí šroubù M5. Ty se pøi najetí
kola vozu na kolovou zarážku ustøihnou a uvolní
zarážku k jejímu dalšímu pohybu po kolejnici
nutnému k zastavení brzdìného vozu.
Celý mechanismus je chránìn pøed vnìjšími
vlivy plechovými kryty a na neèistoty citlivý
trapézový závit je spoleènì s trapézovou maticí
chránìn pryžovými manžetami. Kryty a tvar rámu
zajištují zamezení vniku vìtších mechanických
neèistot, které mohou pùsobit od kolejového lože
železnièního svršku. Rozevøení nosného rámu
ze spodní strany zajištuje odvod pøípadné
nahromadìné dešové vody. Celý mechanismus je
upevnìn ke kolejnici S49 pomocí nosného rámu,
svìrek a svìrkových šroubù.
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Základní technické údaje:
Výkon elektromotoru:
Vnìjší rozmìry (š / d / v):
Rychlost nasazení zarážky na kolej:
Hmotnost zaøízení:

1,1 kW
1253 / 330 / 486 mm
3s
110 kg
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Toto zaøízení bylo vyvinuto pro místa na
seøadištích a železnièních vleèkách, kde obsluha
kolejištì pravidelnì zabazpeèuje kolej vozovou
zarážkou. Elektromechanická vozová zarážke je
pevnì upnuta ke koleji a ovládána je dálkovì
z øídicí místnosti, nebo z ovládací skøíòky u kolejištì.
Její pøedností je rychlost a eliminace pøítomnosti
obsluhy v daném místì, když informace o pozici
zarážky má obsluha sprostøedkovanou pomocí
koncových èidel zaøízení. Zaøízení mùže být
zapojeno do automatického øídicího systému, nebo
být ovládáno stisknutím tlaèítek OTEVØÍT / ZAVØÍT.
Stav je indikován barevnými signálkami.
Instalace elektromechanické kolejové zarážky
nevyžaduje speciální úpravy èi stavební práce.
Mechanismus je upevnìn pomocí upravených
podkladnic ke levé èi pravé kolejnici zespodu mezi
dva pražce, vždy pouze na jedné stranì. K tìlesu
zarážky jsou pøivedeny napájecí a ovládací kabely
výkopem podél kolejištì pøípadnì nadzemními
trasami.
Tvar a vlastnosti samotné vozové zarážky vzor
87 pokládané na kolejnici odpovídají Pokynùm
SŽDC ze dne 27.1.2016. Zarážka je na kolej
dopravena po obloukové dráze z vnìjší strany
kolejištì pomocí páky, ke keteré je upevnìna
šrouby. V pøípadì, kdy dojde k ujíždìní vagonù
a kontaktu zarážky s dvojkolím, dojde silou vagonu
k ustøižení upevòovacích šroubù od páky a brzdìní
o kolejnici. K jejímu opakovanému použití je nutno
použít pak nové šrouby. Ve výchozí pozici, kdy se
zarážka nachází mimo kolejnici, nezasahuje
do prùjezdného profilu.
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