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'.Vignole وضع التكنولوجيا لنقط ومعابر سكك'

 ."Flexidrive" هو جيل جديد من آلة النقطة يف مجموعة Flexidrive-3H
متّكن هذه اآللة، اليت متلك أكرب قدر ممكن من التوافر وسالمة عالية

وحاجة منخفضة للصيانة، مشّغيل السكك احلديدية من توفري
نقل آمن وناجع. ولعبت املتطلّبات اليت وضعها ÖBB وDB معًا دورًا 

.Vossloh اجلديد املنتج من طرف Flexidrive-3H حامسًا عند تطوير جهاز

ميتّد نطاق استخدام نظام الضبط املبتكر هذا من شباكت السكك 
احلديدية الثقيلة وشباكت املدن والضوايح ونقل البضائع ليمشل الشباكت 
 Vignole يف مجيع أنواع نقط Flexidrive-3H الصناعية واملرافئ. ميكن دجم
مع مقاييس خمتلفة. فميا يتعلّق بضبط املسار وتأمني شفرات النقطة يف 
الوضعية الهنائية واالستشعار الدامئ عن وضعية الشفرة، تتوّفر هذه اآللة 

عىل جهاز قفل خاريج ميّكهنا من أداء آمن وسلمي.

 Flexidrive-3H ويلّب لّك من تنفيذ وظائف السالمة الرضورية وأمان تشغيل
ـCENELEC SIL4. ميكن تعويض آالت النقطة املوجودة  أعىل املتطلّبات وفقًا ل

حاليًا بـFlexidrive-3H بهسولة مبا أّن الواجهات املياكنيكية والكهربائية 
متوافقة مع بعضها البعض.

حتريك طوارئ يدوي مع كرنك

يتكّون Flexidrive-3H من الوحدات التالية:

- وحدة حتريك هيدروليكية
- إسطوانات ذات أطر الأنبوبية

- ذراع تشغيل 
- قضيب ضبط

- قضيبا املستشعر
- حتريك طوارئ يدوي مع كرنك

Flexidrive-3H وصف

IP 54 وIP67 اختياريًا • غالف امحلاية: 
128 كغ • الوزن: 

من 120 إىل 240 مم • مدى الضبط: 
بني 300 و900 دياكنيوتن • قوة الضبط: 
بني 650 و1 000 دياكنيوتن • قوة الشّد: 

بني 2 و6 ثوان • مّدة الضبط: 
بني 33 درجة موئية  • درجة حرارة التشغيل: 

حتت الصفر إىل 70 درجة موئية  
400 فولط تيار   • الفولطية اإلمسية: 

مرتّدد/230 فولط تيار مرتّدد  

التقنية  اخلصائص 
Flexidrive-3Hلـ
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- إعداد شامل آللية ضبط النقطة )مع/دون قفل ومستشعر الشفرة(
- ضبط يدوي من خالل كرنك

- هناك نخسة قابلة للحسب وأخرى غري قابلة للحسب؛ ميكن جعل آلة النقطة غري قابلة للحسب من خالل تغيري عّدة الحسب بغطاء معدين
- ال حاجة لتليني األجزاء املتحّركة

- مجيع املكّونات مقاومة للتآلك بفضل تكنولوجيا طالء عازل
- ميكن التثبيت من لكتا اجلهتني )الميني والمشال( دون متطلّبات خبصوص تغيري األجزاء

CENELEC SIL4إّن آلة النقطة آمنة من التعّطل وتلّب أعىل املتطلّبات وفقًا لـ -
- ال حتتاج إىل صيانة كبرية، هسلة االستخدام فميا خيّص التثّبت من مجيع الوظائف وضبطها بفضل اهليلك القالب

- مراقبة برصية لتشغيل القفل وأعضاء االستشعار
- واجهة كهربائية مفتوحة، تكّيف بسيط مع مجيع متطلّبات املراقبة

- ميّكن مجتيع املوّصالت من الرتكيب/تغيري آلة النقطة/الوحدات الفردية برسعة ودون أخطاء
- يوّفر نظام التحريك اهليدرولييك قوة ضبط ثابتة تقريبًا طوال مدة اخلدمة وميكن تكييفه برسعة مع تغرّي املتطلّبات

- تظل وظيفة القفل واإلشارة سلمية حىت عند إزالة وحدة التحريك
- وحدة حتريك هيدروليكية مع أقل من نصف لرت من الزيت اهليدرولييك

Flexidrive-3Hنظرة عامة لـ

إّن آلة النقطة يه وحدة حتريك مدجمة حترّك قفلًا خارجيًا وتنجز حفصًا آمنًا للوضعية الهنائية للشفرة يف الوقت نفسه.
بفضل التصممي املرن للواجهة الكهربائية، ميكن توصيل آلة النقطة جبميع أنواع التشابك تقريبًا. عند إصدار أمر ما، يمّت تشغيل 

بفضل التصممي املرن للواجهة الكهربائية، ميكن ربط آلة النقطة جبميع أنواع التشابك تقريبًا. عند إصدار أمر ما، يمّت تشغيل حمرّك 
وحدة التحريك الكهربائية اهليدروليكية. حسب األمر، تتحرّك اإلسطوانات ذات األطر الالأنبوبية يف االجتاه املضبوط املطلوب. توّجه ذراع 
التشغيل املتينة حركة الضبط من خالل مبيت املقرنة إىل قضيب الضبط الذي يشّغل القفل اخلاريج عرب احلركة املقابلة ويوصله إىل 

الوضعية الهنائية املنشودة. نتيجة لذلك، يقع أيضًا إيصال الشفرات إىل الوضعية الهنائية املنشودة. 
يقرتن مستشعران مستقالن بالشفرات وينقالن حراكت الشفرات بشلك مستقّل عن بعضها البعض إىل داخل آلة النقطة. فقط عندما 

يكون قضيب املستشعر وقضيب الضبط يف الوضعية الصحيحة، ميكن تشغيل القفل )من خالل إقفال إجيايب للمستشعر وقفل 
مزّود بنابض بالنسبة لقضيب الضبط(.

عند تشغيل القفل، يمّت تفعيل حمواّلت الوضعية الهنائية املياكنيكية اليت يمت تشغيلها قرسًا وتوجيه إشارة الوضعية الهنائية اآلمنة إىل 
التشابك. هنا أيضًا ميكن التكّيف مع مجيع تقيميات التشابك تقريبًا. يف حال حدوث قصور يف الزتويد بالطاقة يستوجب الضبط 

اليدوي، ميكن القيام بذلك بأمان باستخدام كرنك.

Flexidrive-3Hالوصف الوظييف لـ

استشعار الوضعية الهنائية

القفل ظاهر للعيان

وحدة التحريك اهليدروليكية

قضيب الضبط

قضيبا املستشعر


