ENERGIE
BEZ HRANIC

NAPÁJENÍ PRO POHYBLIVÁ ZAŘÍZENÍ

Jako specialista v oblasti napájení
elektrickým proudem rozšiřuje FELS svoji
výrobní řadu MOBILIS o jednopólový,
izolovaný inovativní systém, který je
z estetického hlediska takřka jedinečný.

OD MONTÁŽE PO
ÚDRŽBU – INOVACE
V KAŽDÉM SMĚRU
MOBILIS MOVIT profituje z již více
než 30-ti leté zkušenosti firmy
FELS v oblasti elektrických
napájecích trolejí i z obsáhlého
know-how s ohledem na to, jaká
očekávání je třeba plnit na
globálním trhu:
výrobci, pracovníci provádějící
instalaci a uživatelé.
Koncepčně se MOBILIS MOVIT
opírá o vícepólovou řadu MOBILIS
ELITE. Také u nové řady byl kladen
důraz na tři hlavní body:
• jednoduchá doprava,
montáž, údržba a demontáž;
• bezpečnost s ohledem na
podmínky při uvedení do provozu
a údržbě i dodržování norem a
nařízení;
• spolehlivost pro co největší
spokojenost uživatelů

POKYNY
PRO INSTALACI A MONTÁŽ
Stejně jako u jiných produktů řady MOBILIS
je hlavní důraz kladen na jednoduchou montáž:
• závěsy jsou předem namontovány jako vícepólové
skupinové celky;
• vodicí prvky jsou jednoduchým stiskacím
systémem zavedeny do závěsů;
• mnohé komponenty, jako např. propojení kryty,
napájení atd., je možno namontovat bez nástroje,
šroubů nebo matic;
• veškeré díly příslušenství jsou výrobcem
předmontovány již ve výrobě.

MOBILIS MOVIT ®:
ELEKTRICKÉ TROLEJOVÉ napájení
SE SAMOSTATNĚ IZOLOVANÝMI
PROUDOVÝMI PROFILY 315A - 450A - 630A
VYŠŠÍ VÝKON
Systém trolejového
napájení z hliníku
s kontaktními plochami
opatřenými vrstvou
z ušlechtilé oceli: vyšší
vodivost, nižší hmotnost,
konkurenceschopnost ve
výrobě, volnost tvaru.
Na základě 50 mm
vzdálenosti profilů a ve
spojení s přitažlivým a
kompaktním designem se
jedná o systém úsporný a
díky své nízké impedanční
hodnotě redukuje úbytky
napětí ve vedení.

JEDNODUCHÁ
MONTÁŽ

VYŠŠÍ
BEZPEČNOST

Soubor vlastností pro
jednoduchou a nenákladnou
instalaci, montáž a použití
MOBILIS MOVIT:
• stiskací systém a
bezodporový posuv profilů
v závěsech
• kompaktní propojení
s minimálními nároky na
přípravu;
• rychlý pojezd
sběrače proudu
(až do 600 m/min);
• dlouhé profily bez
dilatačních dílů;
• montáž jak ve vnitřních
prostorech, tak i
venkovním prostředí;
• montáž izolačních prvků
bez použití nástrojů;
• kolejnicový profil pro
jednoduchou montáž
odmrazovacích zařízení ...

Bezpečnost obecně a
při provozu – dvě klíčové
vlastnosti systémové řady
k dodržení veškerých
platných nařízení a norem.
Namontovaný profil
splňuje třídu krytí IP 23.
Žebrování v izolačním
obložení z PVC umožňují
větší izolační vzdálenosti.
Uhlíky sběrače proudu mají
novou, zesílenou izolaci.
Tvar kontaktní plochy
zaručuje vyšší spolehlivost
při odběru proudu. Vysoce
kvalitní materiály a pečlivost
při výrobě garantují velmi
dlouhou životnost.

EFEKTIVNÍ
DESIGN
Na řadě MOBILIS je
zřetelněji vidět, že u
koncepce kolejového
systému hrál velkou roli
inovační průmyslový design
– opravdovou symbiózu tu
tvoří výkonnost, ergonomie,
estetika a skutečně
hospodárné vlastnosti.

ŠIROKÉ MOŽNOSTI POUŽITÍ
Tyto vysoce výkonné samostatně
izolované proudové kolejnice je
možno použít pro následující
náročné aplikace:

• přeprava těžkých břemen;
• přístavní průmysl;
• vysoce výkonné pojízdné jeřáby;
• portálové jeřáby;
• osobní doprava (letištní kyvadlové
vlaky, jednokolejná vozidla
v zábavních parcích atd.).

VŠEOBECNÉ ÚDAJE
Splňuje požadavky norem CEI 60439-2 a EN 60204-32 - Krytí: IP 23 podle CEI 60529.
Maximální provozní napětí: 750 VAC – Přípustná teplota okolí: -30°C až +55 C. Odolnost pro ti zkratu.
Spojte se s námi, pokud chcete realizovat projekty, při nichž mohou být překročeny následující hodnoty:
Icw 8,5 kA 0,2 s a Ipk 17 kA. Všechny umělohmotné části příslušenství jsou samozhášecí.
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KOLEJNICE
Hliníkový vodič s pásem z ušlechtilé oceli.
Pevná, samozhášecí izolace z PVC.
Zatěžovatel při 35°C: 100% p ři 315 A a 450 A, 75% při 630 A.

Velikost
proudu
315 A – fáze
315 A – zem
450 A – fáze
450 A – zem
630 A – fáze
630 A - zem

2

4

Hmotnost
na metr
kolejnice
0, 81 kg
1, 03 kg
1, 26 kg

Impedance
střídavého
proudu
50 Hz 35° C

4m

MC1314
MC1324
MC1414
–4
1,72 x 10 Ω/m
MC1424
MC1614
–4
1,49 x 10 Ω/m
MC1624

2,27 x 10

SPOJOVACÍ PRVEK

–4

Ω/m

3m

2m

1m

Speciální
délka

MC1313
MC1323
MC1413
MC1423
MC1613
MC1623

MC1312
MC1322
MC1412
MC1422
MC1612
MC1622

MC1311
MC1321
MC1411
MC1421
MC1611
MC1621

MC1310
MC1320
MC1410
MC1420
MC1610
MC1620
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KRYT PROPOJENÍ

Objednací číslo: MC1000

Objednací číslo: MC2200

Jako spojení mezi
kolejnicemi nebo
napájením, vhodné pro
všechny velikosti proudu.
Hmotnost: 0,3 kg.

K izolaci propojení;
montáž bez použití nástroje.
Termoplast.
Hmotnost: 0,17 kg,
délka 250 mm

NAPÁJENÍ
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KONCOVÝ KRYT

Objednací číslo: MC2300

Objednací číslo: MC2400

Připojení kolejnic na
spojovací díl; spojka se
svorkami Ø 10,
2 šroubová spojení kabelů
kabelů M32
(Ø kabelu 15 až 25 mm).
Termoplast.
Hmotnost: 0,36 kg,
Délka: 290 mm.

K izolaci konců kolejnic
a výhybek;
Montáž bez použití
nástroje.
Termoplast.
Hmotnost: 0,14 kg,
Délka: 190 mm.
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VOLNÝ ZÁVĚS

Počet pólů
4
5

8

Hmotnost
0,3 kg
0,38 kg

2 svorky na obou
stranách volných
závěsů k aretaci
kolejnice.
Eloxovaný hliník.
Hmotnost: 0,07 kg,
Délka 40 mm.
Objednací číslo
MC2504
MC2505

9

Pro jednoduché a dvojité
sběrače proudu s až 5 póly.
Pozinkovaná ocel.
Hmotnost: 2 kg
Délka 500 mm.

Velikost proudu sběrače:
jednoduchý = 200 A
dvojitý
= 400 A
Zatěžovatel:
50% do 35° C
Maximální rychlost
pojezdu: 600 m/min
Roztažení stranové +/- 100 mm,
vertikální +/- 50 mm
Včetně pružného kabelu 50 mm2,
délka 2 m.
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Fáze
MC4112
MC4212

Zem
MC4122
MC4222

Hmotnost
3,85 kg
7,50 kg

DILATAČNÍ DÍL
Vyrovnání dilatace
Pro troleje delší než
200 m.
Montáž jako kolejnicový
prvek, jmenovitá délka
4 m, nutné je
přizpůsobení montážní
teplotě
Velikost proudu
315A - fáze
315A - zem
450A - fáze
450A – zem
630A - fáze
630A – zem
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ZAVĚS PRO SBĚRAČ
Objednací číslo: MC4900

SBĚRAČ

Typ
Jednoduchý
Dvojitý

UPEVŇOVACÍ SVORKA
Objednací číslo: MC2600

Umožňuje uchycení a
protažení proudové
kolejnice.
Vzdálenost 50 mm,
samovyrovnávací.
Montáž každé 2 metry.
Termoplast a eloxovaný
hliník.

Hmotnost Objednací číslo
MC5314
6,2 kg
MC5324
MC5414
7,0 kg
MC5424
MC5614
7,9 kg
MC5624

ROZMĚRY
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DISTANČNÍ KONZOLA
Objednací číslo: MC2550
Pro montáž volných
zavěsů na nosných
konstrukčních částech.
Velikost svorky:
šířka: 15 až 30 mm,
délka: 300 mm.
Pozinkovaná ocel.
Hmotnost: 1,1 kg.

12 DALŠÍ DÍLY PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Přípojná objímka pro napájení
2

50 mm svorka 10
2
70 mm svorka 10
2
95 mm svorka 10

Objednací číslo MC8050
Objednací číslo MC8070
Objednací číslo MC8095

• Tuk na kontakty pro 200
spojovacích prvků

Objednací číslo MC1010

• Kartáč pro zpracování
kolejnicových
koncovek

Objednací číslo MC8010

• Odpínací souprava
pro zavěsy

Objednací číslo MC8025

• Náhradní uhlík pro
sběrače proudu

Objednací číslo MC8040

• Jednoduchý čisticí
vozík

Objednací číslo MC4190

MOBILIS ELITE:
TROLEJOVÝ NAPÁJECÍ SYSTÉM
4 RESP. 5 PÓLŮ - 20A AŽ 200A
MOBILIS ELITE ®:
ENERGIE V POHYBU
Už řadu let je MOBILIS ELITE „vývěsním štítem“
firmy FELS, vyvinutým ve spolupráci s „Pôle de
Plasturgie de l’Est“ a „École d’Application des
Hauts Polymères“.
Tato řada příkladně splňuje požadavky výrobců,
montážních pracovníků a uživatelů zvedacích
zařízení. Výrobky této řady jsou dimenzovány pro
velikost proudu 20 A až 200 A. Řadu MOBILIS
ELITE charakterizují četné inovace a estetický
design. S ohledem na výkonnost, bezpečnost,
jednoduchou montáž a hospodárnost splňuje vysoké
nároky profesionálních uživatelů.

DÍLY PŘÍSLUŠENSTVÍ
Řada zahrnuje velký počet dílů
příslušenství:
• závěsy se stiskacím systémem k rychlé
montáži/demontáži
• napájení a kryty propojení – montáž
bez použití nástroje
• těsnicí lišty předmontovány
ve výrobě (volitelně)
• různé sběrače (specifické použití) …

MOBILIS MOVIT - MOBILIS ELITE:
Perfektní souhra

Zástupce firmy FELS S. A. pro Českou republiku a Slovenskou republiku:

OS-KOM spol. s r.o.
Zdíkovská 22, 150 00 Praha 5 – Smíchov
Tel.: +420-257 210 114
Fax: +420-257 211 935
E-mail: oskom@oskom.cz
www.oskom.cz

