Bezpečné řešení pro
opravárenské dílny a depa

Řešení pro opravárenské dílny
a depa od Conductix-Wampfler
- systémy přívodu energií a dat
- ergonomické vybavení pracovišť
- bezpečnostní systémy

Rozhýbeme Vaše
podnikání!
Kdekoliv jsou věci nebo lidé v
pohybu, od Conductix-Wampfler
najdete vždy jak standardní, tak i na
míru šité řešení.

Bezpečnostní vybavení

Conductix-Wampfler má ověřené
odborné znalosti poskytující řešení
pro opravárenské dílny a depa pro
vlaky, metra, tramvaje, autobusy,
zásahová vozidla, firemní flotily
vozidel, atd.

Uzavřené navíjecí systémy
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Řešení pro opravárenské dílny a depa od Conductix-Wampfler

Závěsné napájecí systémy

Kabelové vlečky a troleje

Rádiová dálková ovládání

Motorové bubny
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Pružinové bubny

Napájecí
závěsný vozík

Stacionární
napájení

Konektory

K dispozici doplňkové služby
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Řešení pro opravárenské dílny a depa od Conductix-Wampfler

Kabelové vlečky

Rádiová dálková
ovládání

Závěsné napájecí
systémy
Bezpečné, prověřené a spolehlivé
Conductix-Wampfler nabízí řešení dle potřeb
zákazníka k bezpečnému přívodu energie a dat
k stojícím i pohyblivým dopravním prostředkům
v opravárenských a parkovacích depech.
Závěsné napájecí systémy jsou k dispozici v různých variantách.
Od cenově nejdostupnějších realizací pomocí kabelových vleček či
uzavřených izolovaných trolejí až po ucelený propojený systém
s pohyblivými napájecími vozíky, které lze nezávisle bezpečně
zapínat a odpojovat.
Stacionární napájecí systémy jsou také k dostání s výložníky,
s kabelovými bubny nebo s upevněním na stěnu včetně držáků pro
uložení kabelů.

Výhody:
•

Bezpečnostní blokované systémy eliminující riziko
zásahu elektrickým proudem.

•

Individuálně zapínatelné napájecí vozíky dovolují
provozní flexibilitu.

•

Navrženo tak, aby vyhovovalo provozu pracovišť pro
údržbu a opravy.

•

Jednoduché na instalaci, provoz a údržbu.
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Řešení nabíjení
Vedení kabelů a hadic
Bezpečné, přizpůsobitelné
a jednoduché na použití
Conductix-Wampfler nabízí řešení dle potřeb
zákazníka k bezpečnému přívodu energie
a dat k nabíjení vozidel.
Nabíjecí a přívodní systémy jsou k dostání v různých
variantách.
Rozsah řešení od dostupných manuálních navíjecích
bubnů, pružinových bubnů až po motorové navíjecí bubny
s automatickým odpojovacím mechanismem.

Výhody:
•

Řízený mechanismus automatického odpojení.

•

Řešení přizpůsobené velikosti a rozvržení depa.

•

Eliminace nebezpečí úrazu od volně položených
kabelů a hadic.

•

Možnost řešení horizontálních i vertikálních aplikací.

K dispozici doplňkové služby
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Řešení pro dílny,
myčky a lakovny
Bezpečné, flexibilní a ergonomické
Conductix-Wampfler nabízí řešení dle potřeb
zákazníka k bezpečnému přívodu energie,
dat, vzduchu a kapalin v myčkách, dílnách
a lakovnách (ATEX).
Náš komplexní sortiment nám umožňuje poskytovat řešení na
míru pro mnoho rozdílných aplikací.
Široký rozsah řešení pro individuální specializovaná pracoviště
i pro kompletní dílny a depa.

Výhody:
• Vhodné pro různé aplikace.
• Bezpečné a jednoduché používání.
• Minimální údržba.
• Zavedený sortiment produktů.

K dispozici doplňkové služby
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Conductix-Wampfler Servis

Přizpůsobený servis
Řešení na míru „vše v jednom“
Conductix-Wampfler nabízí kompletní
servis zdokonalený po konzultacích
s našimi zákazníky.

Zvládneme cokoliv od naplánování
projektu po dlouhodobou servisní
spolupráci.
Servisní smlouva Vám může ušetřit
peníze a zabránit prostojům.

Projektové plánování

Instalace a uvedení do provozu

Servis a údržba

•

Nezávazná konzultace.

•

Dodání předinstalovaných systémů.

•

•

Výběr nejlepšího systému dle potřeb
zákazníka, dle parametrů použití
a vlivů prostředí.

•

Možnost dozoru a finální kontroly na
místě montáže.

Pravidelná preventivní údržba a inspekce
zvyšuje životnost vašeho systému a zajišťuje
dlouholetý bezproblémový provoz.

•

Servisní smlouva Conductix-Wampfler:

•

Dodržení požadovaných pravidel pro
bezpečnost a kvalitu práce.

•
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Systém navržený na základě
zákazníkovy specifikace s ohledem
na bezpečnost osob.

•

Kompletní instalace a uvedení do
provozu vyškolenými, zkušenými
techniky.

“kompletní bezstarostný balík“.

Vaše aplikace - naše řešení
Které řešení je pro vaši aplikaci správné, vyplývá vždy ze specifické situace použití. Často právě kombinace více systémů ConductixWampfler nabízí velmi přesvědčivé výhody. Poradenství a kompetenci najdete v našich společnostech a zastoupeních po celém světě,
pravě tak jako naše řešení.

Navíjecí bubny
Kabelové bubny Conductix-Wampfler
s motorovým a pružinovým pohonem
mají své místo všude tam, kde musí
energie, data a média v krátkém čase
urazit nejrůznější vzdálenosti - ve
všech směrech, rychle a bezpečně.

Kabelové vlečky
Kabelové vlečky Conductix-Wampfler
patří neodmyslitelně ke každé
průmyslové aplikaci: spolehlivé a
robustní v široké škále rozměrů a
provedení.

Trolejová vedení
Ať uzavřené nebo otevřené izolované
trolejové systémy, osvědčená trolejová
vedení Conductix-Wampfler dostávají
lidi i materiál spolehlivě do pohybu.

ProfiDATcompact
Tento systém pro přenos dat v profilu
je nejkompaktnějším řešením, které je
k dispozici. Profil navíc může být
použit jako zemnící vodič (PE) a
zároveň i pro přesné pozicování.

Neizolovaná trolejová vedení
Extrémně robustní, neizolovaná
trolejová vedení s měděnou hlavou
nebo s nerezovou styčnou plochou
se ideálně hodí pro náročné provozy,
např. ocelárny nebo loděnice.

Rádiová dálková ovládání
Bezpečné řešení dálkového ovládání,
upravené na míru zákazníkovým
požadavkům, s moderním
ergonomickým designem.

Navíječe, vyvažovače a balancery
Nabízíme navíječe pro hadice i kabely.
Naše vyvažovače a balancery vám
ulehčí práci se zavěšeným nářadím
a nástroji.

Výložníky
Vybaveny buď vozíky pro zavěšení
nářadí, navíječi nebo s kompletním
přívodem médií - tak se slučuje
bezpečnost a flexibilita při zvládání
těžkých úkolů.

Ve spolupráci s

Nabíjecí kontakty
Nabíjecí kontakty eliminují potřebu
výměn baterií či ručního nabíjení.
Procesy nabíjení lze tak snadno
automatizovat a tím zvýšit produktivitu
a efektivitu.

Pevný a rektifikovatelný trolejový
systém Pandrol’s Rigid Catenary
System je alternativní napájecí systém
železniční dopravy ke konvenčnímu
trolejovému vedení. Nízké náklady
na údržbu odůvodňují jeho instalaci v
širokém spektru prostředí.

www.conductix.cz
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Conductix-Wampfler má pouze jedno rozhodující poslání:
Dodat vám spolehlivé a léty osvědčené systémy přenosu energie
a dat tak, aby váš provoz držel krok s vašimi požadavky a běžel
bezpečně 24/7/365.
Více informací na:

www.conductix.com

