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HS301 ZESTAW NIWELACJI

KIEDY

ZESTAW

układamy nawierzchnie - materiał,
sprzęt, ludzka praca i ewentualne błędy
są kosztowne.
Zwiększenie produktywności, zmniejszenie
kosztów operacyjnych oraz zapobieganie błędom, przy
jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości nawierzchni jest
niezbędne dla każdego wykonawcy.
System niwelacji MINI-LINE® właśnie to wspomaga.
Poprzez kontrolowanie i automatyczne utrzymanie
poziomu, Mini-Line® poprawia równość drogi
i wspomaga mniejszą ilość błędów operatora,
co skutkuje wyższą jakością położonej nawierzchni.
Automatyzacja, pozycjonowanie i sterowanie niwelacji,
oznacza również mniejszą siłę roboczą potrzebną do obsługi
stołu, jaka jest potrzebna - tylko okazyjny nadzór, a tym
samym celem jest zwiększenie wydajności i zmniejszenie
kosztów operacyjnych. 						
Kontrolowanie niwelacji z milimetrową precyzją oznacza również
to, że operator może układać bliżej minimalnej wymaganej
grubości nawierzchni, optymalizując zużycie materiału.
Mini-Line® to system bezdotykowy, który pracuje
z wykorzystaniem zaawansowanej technologii
ultradźwiękowej, która ma wiele zalet w stosunku
do tradycyjnych systemów mechanicznych.
Bezdotykowe czujniki ultradźwiękowe nie zużywają się
w porównaniu do tradycyjnych systemów mechanicznych.
Z czujnikami ultradźwiękowymi operator nie musi się martwić
o system podczas podnoszenia lub opuszczania stołu,
w przeciwieństwie do systemów mechanicznych.

Korzyści
•
•
•
•
•
•

Eliminuje błędy manualnej niwelacji
Zwiększa równść nawierzchni
Prosty w obsłudze i łatwy w montażu / demontażu
Pasuje do wszystkich typów układarek
Wytrzymała obudowa i wiarygodne pomiary
System bezdotykowy, nie zużywający się

Niwelacji HS301 jest 		
podwójnym systemem

zawierającym czujniki wysokości i kontrolery. Zestaw jest doskonały jako podstawowy zestaw kontroli jakości, który jest niezawodny, łatwy w obsłudze i pozwala precyzyjnie wykonać pracę.
Sterownik / kontroler HS301 automatycznie utrzymuje zadaną
wysokość puntu ciagu przy ukladaniu, natomiast czujniki ultradźwiękowe Multi-Sonic HS224 są uniwersalne - mogą pobierać
dane zarówno z podłoża jak i linki.
Multi-Sonic G224 posiada wbudowane cztery czujniki ultradźwiękowe dla uzyskania wyższej równości nawierzchni. Technologia uśredniająca wyrównuje małe nierówności na powierzchni
wykluczajac błędne pomiary. Duża rozpiętość czterech powierzchni
wbuwowanych czujników zapewnia również doskonałą zdolności
do wykrywania z linki.
Zestaw może być używany do dopasowywania styków 		
nawierzchni, odwzorowywania krawężnika, wykrywania gruntu
oraz linki.
Po dodaniu do zestawu opcjonalnego czujnika nachylenia i połączenia go kablem-W - można wykorzystać wszystkie zalety systemu
- jednoczesne wskazania wysokości oraz spadku poprzecznego
na jednym sterowniku bez konieczności przepinania czujników.

ZESTAW ZAWIERA
Szt.

Opis
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HS301 Sterownik

2

HS301 Mounting Bracket

2

G224 Czujnik Multi-Sonic

2

Szybkozłącze

2

Kabel-V, 2.2 + 4m

1

Walizka

System Mini-Line można skonfigurować elastycznie
dla każdego zadania. System jest łatwy w montażu,
demontażu czy rekonfiguracji przez operatora
na miejscu pracy.
®

System ten jest bardzo prosty w obsłudze. Diody LED
na czujnikach ultradźwiekowych i sterownikach
pozwalają operatorowi szybko zobaczyć, zrozumieć
i kontrolować ustawienia oraz wskazania niwelacji.
Czujniki ultradźwiękowe Mini-Line® są jednymi z najbardziej
dokładnych czujników. Solidna technologia sterownika
i wykonanie obudowy, opracowane specjalnie do pracy
w trudnych warunkach, ma bardzo wysoką trwałość
i nie wymaga prawie żadnych prac konserwacyjnych.

Zestaw HS301 - podwójny zestaw sterujący z czujników G224 klasy Multi-Sonic zainstalowanych na układarkce asfaltu. Czujnik i kontroler podłączyć do wtyczki 10-pin do układarki asfaltu z kablem-V na obu stronach stołu.
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HS301 STEROWNIK RĘCZNY

•
•
•
•

Sterownik ręczny
Łatwa konfiguracja i obsługa
Wysoka trwałość
Opcja sterowania/monitorowania nachylenia

Sterownik ręczny
Wygodnia obsługa jedną ręką, dzięki czemu operator może chodzić
wokół stołu podczas pracy. Szybko montowany lub demontowany
w uchwycie montażowym lub na wieszaku.

G224 CZUJNIK
ULTRADŹWIĘKOWY

Czytelne przyciski
Interfejs przyjazny użytkownikowi, prosty w obsłudze i nauce,
co zmniejsza prawdopodobieństwo błędów operatora.

Dodaj czujnik spadku poprzecznego,
jeśli trzeba wytyczyć konkretne
nachylenie lub jest brak odpo
wiedniego punktu 		
odniesienia na stronę.

Panel LED
Panel LED o wysokiej widoczności zarówno w jasnym świetle
słonecznym jak i słabym oświetleniu, daje operatorowi i ekipie
czytelne, wizualne wskazania.

Wskaźniki
Wyraźne wskaźniki LED dla odwzorowania milimetrowej
prezycji i kontroli nachylenia.

Zoptymalizowane przetworniki
Dla czujników ultradźwiękowych pracujących przy optymalnej
częstotliwości, co pozwala precyzyjnie zmierzyć odległość 		
od czujników do punktu odniesienia.

SZYBKOZŁĄCZE

S298 CZUJNIK NACHYLENIA
(POZIOMICA CYFROWA)

Szybkozłącze skraca
Punkt referencyjny
Przystawka referencyjna dla optymalnej kompensacji temperatury,
zaprojektowana w formie pętli aby zapobiec kosztownym
uszkodzeniom w przypadku uderzenia czujnika o przeszkodę.

Wzmocniona obudowa
Elektronika dobrze chroniona przed zewnętrznymi czynnikami
środowiskowymi w mocnej aluminiowej obudowie.

czas instalacji i sprawia,
że system jeszcze
bardziej przyjazny dla
użytkownika.

Panele LED
Dobra widoczność wskazań wyświetlaczy diodowych,
umieszczonych na czujnikach daje możliwość
natychmiastowej korekty wysokości.
Wskaźniki
Czytelne wskaźniki LED wyświetlają, czy czujnik jest w osi
linki lub wychodzi poza zakres w trybie linki.
Wzmocniona obudowa
Mocne aluminiowe odlewy odporne na korozję i pracę
w trudnych warunkach.
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•
•

Wysoka dokładność pomiaru +/- 0,1%
Mocny i dokładny inklinometr specjalnie zaprojektowany aby
wytrzymać wysokie poziomy drgań na stole podczas wstępnego
zagęszczania

•

Mierzy nachylenie z prawej lub lewej strony układarki
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MINI-LINE®

ŁATWA KONFIGURACJA I CODZIENNE UŻYTKOWANIE

Z

System niwelacji Mini-Line® w akcji

Mini-Line będziesz gotowy, aby nie tracić czasu.
Podłącz jeden kabel i jesteś gotowy do pracy!

Aby rozpocząć - ustaw wartość odniesienia i włącz automat 		
- system ten utrzymuje niezbędnę wartości. W przypadku
przeszkód ( np studzienki), operator może łatwo wprowadzić
niezbędne korekty grubości przez naciśnięcie przycisku.
W każdej chwili użytkownik może monitorować, jak aktualna
grubość odnosi się do usteleń patrząc na wskaźniki LED
na sterowniku.

Używane do
• Dopasowanie łączeń
• Wyczuwanie krawężnika
• Wyczuwanie gruntu
• Wykrywanie nachylenia
• Odwzorowanie linki

To właśnie zapewnia idealne rezultaty!

Tryb Ręczny

Tryb Auto

• Ustawić punkt ciagu ręcznie

• Dostosuj stopnie lub nachylenie
w stosunku do wartości zadanej

• Ustaw poziom odniesienia
• Przełącz między czujnikami 		
jeśli jest więcej podłączonych
• Ustaw parametry kontrolne
• Przełącz w tryb auto

• Skalibruj wartości czujnika
• Dopasuj parametr kontrolny 		
czułości
• Przełącz w tryb ręczny

Sterownik ręczny Mini-Line®
HS301
owym G224 na lince
HS301 z czujnikiem ultradźwięk
System niwelacji Mini-Line
®

Tryb Mode

Tryb Ręczny

1.
2.
3.
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Instrukcje krok po kroku dotyczące codziennej eksploatacji

1
2
3
4
5
6

Obniż stół do pożądanej grubości materiału i przygotuj maszynę 		
do układania.

Dopasuj wysokość czujnika do zalecanej wysokości roboczej nad punkt
odniesienia. Sprawdź wartość na wyświetlaczu sterownika.
Rozpocznij układanie nawierzchni w odniesieniu do strzałek na sterowniku
aby ustawić punkt ciągu do odpowiedniego poziomu. Kiedy grubość/nachylenie jest poprawne - naciśnij CAL dla ustawienia punktu referencyjnego.
Naciśnij AUTO by wejść w tryb automatyczny. System będzie teraz
utrzymywał poziom punktu ciagu w stałym stosunku do wartości zadanej
(punktu odniesienia).
Aby zmienić grubość warstwy podczas układania w trybie automatycznym,
należy nacisnąć strzałki na sterowniku w górę lub w dół. Zmiana grubości
warstwy jest wyświetlana w górnym wyświetlaczu sterownika (tylko w trybie
automatycznym)
®
HS301 z czujnikiem G224
System niwelacji Mini-Line

Kiedy układanie zostanie zakończone, naciśnij MAN aby przejść w tryb ręczny
- sterownik przestanie kontrolowac punkt ciagu.
®
System niwelacji Mini-Line HS301 z czujnikiem G224
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PAVING ACADEMY

Niepewny - jak to działa ?
Nie martw się. Nasze systemy
są proste w obsłudze,
a nasza Akademia Układania
pokaże Ci wszystko.

PRODUCTS

SERVICE

WHERE TO BUY

ABOUT

PAVING ACADEMY

Dystrybutor w Polsce:

WWW.TF-TECHNOLOGIES.COM/PAVING-ACADEMY

v. L1001502

WWW.ASBUD.COM.PL - TELEFON: +48 326084544

WWW.TF-TECHNOLOGIES.COM

v. L1001502
v. L1001502
1002302
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1978

PAVING ACADEMY

Filmy instuktażowe
Przykłady
zastosowań
Filmy
instuktażowe
Instrukcje
Przykłady
zastosowań
Porady
Instrukcje
... i więcej
Porady
... i więcej

