OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR
TVS – 01, 02
Specifikace:
Česká výroba
Nízké pořizovací náklady
Snadná údržba a ovladatelnost
Vysoký komfort obsluhy
Široký okruh použití
Vysoká flexibilita
k požadavkům zákazníka

Zástavbová délka :
600 – 2000mm
2 nebo 3 písty, popř. více

Výrobce:
Teleskopické stožáry s.r.o.
U Koupaliště 800
357 35 Chodov

TVS - 01

tel.: 602 843 823
e-mail:
simral@teleskopickestozary.cz

TVS – 01
Základní typ teleskopického výsuvného stožáru vyráběný pro potřeby všech
jednotek požární ochrany.
Technické parametry:
Délka v zasunutém stavu: 1100 - 2000 mm ve vysunutém stavu: 3500 -6740
mm + výška reflektorů dle použité hlavice. Zástavbovou délku lze libovolně
měnit dle požadavků zákázníka, podle toho se mění celková délka stožáru max
2000mm.
Počet dílů: 4 – 1 pevný a 3 výsuvné
Počet reflektorů: 2 - 6x 150, 300 nebo 500W/230V popř. jiná kombinace dle
specifikace zákazníka, max 3000W
Ovládání: Výsuv: vzduchový pod tlakem 0,12Mpa s odkalovačem, s možností
nastavení libovolné výšky vysunutí při práci pod překážkou pomocí pákového
rozvaděče s aretovanými polohami, kdy přídavné jištění proti náhodnému vysunutí
je provedeno hlavním ventilem
Otáčení a naklápění reflektorů: dvěma elektromotory 12V=
ovládané dálkovým ovládáním do vzdálenosti až 150m. Možnost libovolného
počtu ovládání ( strojník, velitel).
Rozsah osvitu: naklápění – 90/ +90 stupňů, otáčení 360 stupňů
Napájení: Spirálovým kabelem 5x1,0mm2 PUR vnitřkem stožáru.
Zabezpečení: parkovací poloha stožáru je pomocí koncového spínače
signalizována na ovládacím panelu stožáru a je možnost připojení na rozvod k
palubní desce.
Provedení: Konstrukce teleskopického stožáru je celohliníková a venkovní plochy
jsou ošetřeny práškovými barvami.
Ovládání i reflektorová hlavice je nainstalováno do rozvodných krabic s krytím IP
55.

TVS – 02
Teleskopický výsuvný stožár odvozený od typu TVS - 01.
Technické parametry:
Stejné jako u typu 01, jen se mění počet dílů:
3 – 1 pevný a 2 výsuvné, čímž dojde ke snížení celkové výšky stožáru.

Teleskopický stožár se
3 písty vzduchem vysouvaný,
použitelný pro všechny
aplikace, kdy je nutno
dosáhnout přístroji do určité
výšky nad terénem.

Teleskopický stožár se
2 písty vzduchem vysouvaný,
použitelný pro všechny
aplikace, kdy je nutno
dosáhnout přístroji do určité
výšky nad terénem.

Osvětlování ploch
Rádiové antény
Mobilní kamerové systémy
Měření koncentrací
škodlivin

Osvětlování ploch
Rádiové antény
Mobilní kamerové systémy
Měření koncentrací
škodlivin

Možnost dodávky
elektrického a ovládacího
napětí či dat na vrchol
stožáru uvnitř či vně pomocí
spirálních kabelů, dle
požadavků zákazníka.
Vysouvání pomocí
stlačeného vzduchu a to buď
z rozvodu mobilní techniky,
nebo z kompresorku na
12/24V= nebo 230V~.

l 2 = l – 400mm

TVS – 02

l 1 = l – 400mm

l 3 = l – 400mm
l 2 = l – 400mm
l 1 = l – 400mm
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Otáčení či naklápění je
řešeno pomocí hlavice,
s motorky.
Vnější průměr poslední
trubky je 90mm

Vysouvání pomocí
stlačeného vzduchu a to buď
z rozvodu mobilní techniky,
nebo z kompresorku na
12/24V= nebo 230V~.
Stožár je k vozidlu
montován na pevno pomocí
příruby na horní matici
prvního válce a posuvné
příruby na prvním válci.

l = zástavbový rozměr + 100mm

l = zástavbový rozměr + 100mm

Stožár je k vozidlu
montován na pevno pomocí
příruby na horní matici
prvního válce a posuvné
příruby na prvním válci.

Možnost dodávky
elektrického a ovládacího
napětí či dat na vrchol
stožáru uvnitř či vně pomocí
spirálních kabelů, dle
požadavků zákazníka.

Otáčení či naklápění je
řešeno pomocí hlavice,
s motorky.
Vnější průměr poslední
trubky je 90mm

Reflektorová hlavice
Používá se při nutnosti osvětlení velkých ploch, při provádění záchranných prací,
práci na vojenské technice, osvětlení komunikačních bodů v případě krizových
stavů, na stavbách, při opravách dálkových vedení různých médií, atd.
Reflektorová hlavice je používána společně s teleskopickým výsuvným stožárem,
kdy na výšce vysunutí je závislá velikost osvětlené plochy.
Ovládání:
Ovládání pohybů hlavice je řešeno párem motorků se šnekovým převodem na 12V,
které zajišťují pohyb ve vodorovné i svislé ose.
Ovládání motorků je dálkové rádiové na f = 433MHz s plovoucím kódem na
vzdálenost cca 150m.
Možnosti konfigurace reflektorů je závislá na zákazníkovi, kdy je možnost
reflektorů s napájecím napětím 12/24V=, nebo 230V~. Reflektory je možné zapínat
všechny , nebo 1/2 a 2/2 . Celá hlavice je řešena se stupněm krytí IP55 o
rozměrech bez reflektorů 230x180x160mm.
Reflektorovou hlavici je možné doplnit o stroboskopický maják.
2x500W–šíře 640mm
2x1000W-šíře 740mm

6x500W–šíře 640mm

4x500W–šíře 600mm

Ovládací panel
Je umístěný uvnitř popř. vně vozidla a zajišťuje ovládání vysouvání teleskopického
stožáru a zapínání reflektorů.
V ovládacím panelu je umístěn také regukční ventil s odkalovačem a svorkovnice
pro připojení napájecího napětí.
Krytí ovládacího panelu je IP 55
Halogenové reflektory
230v/4x500W
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