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Speciální zařízení

ZAŘÍZENÍ PRO OTEVÍRÁNÍ HRÁZOVÝCH DVEŘÍ
Z - HDDP-ZD-5-1
Užití a popis:
Zařízení pro otevírání hrázových dveří typ Z-HDDP-ZD-5-1 (dále jen zařízení pro otevírání dveří) slouží
k pneumatickému otevírání dvoukřídlých hrázových dveří 2200 x 2500, výkres č. 1/03589 A VVUÚ a.s., Ostrava –
Radvanice nebo obdobného typu. Zařízení je konstruováno do profilu min. velikosti 00-0-16.
Zařízení pro otevírání dveří je technologicky určeno pouze pro dvojici dvoukřídlých hrázových dveří jedné hráze
a neobsahuje návaznost na hrázové dveře další hráze. Neobsahuje elektrické návěštní zařízení. V případě požadavku je
možné dodat obdobné zařízení pro otevírání jednokřídlých hrázových dveří.
Zařízení pro otevírání dveří má tyto hlavní části: pneumatický válec včetně úchytů (1), kladky včetně úchytů
(2), naviják lanový ruční včetně úchytů (3), kladky vypínacího lanka včetně úchytů (4), závěsný ovládač (5), lišta
hrázových dveří (6), trubky pro průchod lan zdivem (7), vodorovné profily P 28 vč. přípojů k výztužím (8).

Z-HDDP-ZD-5-1

Základní technické údaje:
Typ
Z-HDDP-ZD-5-1
Max. tah lana v místě napojení na pneumatický válec ø 250/50x1 200
při tlaku
0,40 MPa
kN
18,5
Max. tah lana při ručním pohonu
400 N
kN
13
síla na obvodu kola
600 N
kN
20
Tažné lano
ø 10, ČSN 02 4370.45
Lano vypínací
ø 4, ČSN 02 4322.45
Pracovní médium
stlačený vzduch filtrovaný, mazaný
Pracovní tlak
MPa
0,4  0,6
Připojovací rozměr
Rd 32
Velikost propojovacích hadic
DN 16
Velikost rozvodného potrubí
DN 10, 3/8“
Celková hmotnost (mimo pneumatickou část)
kg
1 915,0
Typové označení:
Z
HDDP-ZD-5-1

Z-HDDP-ZD-5-1
zařízení
typové označení dveří dle výrobce dveří (VVUÚ, a.s., Radvanice)

Výrobek je konstruován pro skupinu zařízení I, (důlní) kategorie M2 dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady
94/9/ES-ATEX a splňuje podmínky pro použití v prostředích „nebezpečné atmosférické podmínky 2“ dle
EN 1127-2+A1, při splnění platných národních předpisů provozovatele.
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