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rodzaj czynnika pompowanego azot

ciśnienie ładowania azotem do 35 MPa

min. ciśnienie w butli 2 MPa

rodzaj cieczy hydraulicznej olej mineralny

standardowa filtracja cieczy hydr. 16 μm

zakres lepkości cieczy hydr. 16 - 200 mm2/s

pojemność nominalna zbiornika 20 dm3

napięcie zasilania silnika 230 V - 50 Hz (inne po uzgodnieniu  
z producentem)

wielkość silnika SFEKg 90-S4

moc silnika 1,1 kW

typ pompy 1PZ4-1,2/28-2-776

ciśnienie pracy zasilacza 25 MPa

poziom głośności poniżej 85 dB(A)

urządzenie do ładowania akumulatorów 
typ UYAW-3-4153
pmax 35 MPa   |   WK 0590 341  

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASTOSOWANIE

Podstawowym zadaniem urządzenia jest napełnianie azotem akumulatora 
do wymaganego ciśnienia naładowania. 
Urządzenie pozwala na całkowite wykorzystanie azotu butli, z której łado-
wany jest akumulator. 

OPIS BUDOWY I DZIAŁANIA

Urządzenie zabudowane jest na wózku jezdnym. W jego skład wchodzi: 
 � układ zasilania hydraulicznego,
 � siłownik wykonawczy,
 � szafa sterownicza z panelem dotykowym.

Przy wyłączonym urządzeniu należy podłączyć stronę gazową akumu-
latora hydraulicznego przeznaczonego do naładowania do gniazda A 
urządzenia za pomocą przewodów oraz za pośrednictwem zestawu do 
napełniania typu PC (patrz schemat hydr.). Butlę z azotem należy pod-
łączyć do gniazda B.  Po podłączeniu urządzenie jest gotowe do pracy. 
Sterowanie pracą oraz nastawa parametrów pracy odbywa się za po-
średnictwem panelu dotykowego. 
Zasilacz hydrauliczny przeznaczony jest do zasilania elementu wyko-
nawczego urządzenia, którym jest siłownik hydrauliczny. Po załączeniu 
urządzenia siłownik wykonuje ruch posuwisto-zwrotny. Ruch roboczy, 
powodujący ładowanie akumulatora, wykonany jest pod siłą pochodzącą 
od ciśnienia oleju w układzie hydraulicznym. Ruch powrotny wymuszany 
jest przez ciśnienie azotu w butli zasilającej, zassanie azotu do komory si-
łownika następuje samoczynnie. Zasilacz wykonuje ruchy do całkowite-
go naładowania akumulatora. Urządzenie wyposażone jest w niezbędny 
osprzęt do połączenia akumulatora z urządzeniem. 

SCHEMAT HYDRAULICZNY
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WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE

WYMIARY GABARYTOWE I PRZYŁĄCZENIOWE

wersje do montażu płytowego: DBW10...; ...20...; ...30...

1. Zasilacz
2. Siłownik
3. Skrzynka elektryczna
4. Przewody
5. Wózek transportowy

SPOSÓB ZAMAWIANIA

KONTAKT 

PONAR Wadowice S.A.
ul. Wojska Polskiego 29
34-100 Wadowice

tel. +48 33 488 21 00
e-mail: ponar@ponar-wadowice.pl
www.ponar-wadowice.pl

UYAW 3 - 4153

Zamówienie urządzenia wg zakodowanego w sposób jn. symbolu należy kierować na adres producenta.


