Kabelblås
3012

Sahlins kabelblåsutrustning 3012 är konstruerad för att på ett effektivt och säkert sätt förlägga fiberkabel i skyddsslang. Maskinen är utrustad för att klara både blåsning och vattenspolning. Utrustningen arbetar enligt push—pull principen, vilket betyder att kabeln
skjuts fram av den luftmotordrivna mataren och att kabeln bärs fram av luft eller vatten.
Utrustningen levereras med markstativ, men kan även monteras i Sahlins brunnsstativ
(5060-0310). Maskinen levereras med blåsmunstycken i fem olika storlekar (10—17 mm)
och tre uppsättningar backar för infästning av slang (32, 40 och 50 mm).

Drivmattorna drivs med var sin drivmotor.
Den erforderliga luftmängden tas direkt från blåskammaren
och regleras med en separat tryckregulator för luftmotorerna.
Hastigheten regleras steglöst med tryckregulatorn.
Denna konstruktion medger en säker installation av kabel i
längder upp till flera kilometer (beroende på kanalisation,
kabel och frambärande media (tryckluft eller vatten)).

Vid flottning med vatten pluggas hålet i blåskammarens underkant där luftmängden till drift av mattornas drivmotorer tas och
ansluts extern kompressor med följande specifikationer:
- Luftflöde:
1,6 m3/min (min)
- Lufttryck:
8 bar (min)

Tekniska fakta
Tekniska fakta
Kraft:
Kabelhastighet:
Kabeldiameter:
Rördiameter:
Luftflöde:
Lufttryck:
Vattenflöde:
Vattentryck:
Mått:

Vikt:

2 500 N (vid max 250 bar)
20—75 m/min (beroende på hydraulaggregat & kanalisation)
8—31 mm
25—60 mm
10 m3/min (max)
10—15 bar
1 000—1 500 l/km
10—12 bar
L = 700 mm
B = 330 mm (500 mm med stödben)
H = 370 mm
30 kg
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Y-förgrening
Med Sahlins Y-förgrening är det möjligt att blåsa in ytterligare en kabel i
en befintlig kanalisation. Vid beställning anges önskad dimension på
blåsmunstycken och backar för infästning av slang.
Art. Nr.:

3012-2050

(munstycken och backar ingår ej).

Pådrivare
Extra draghjälp vid förläggning av klen kabel. Med detta hjälpmedel förbättras
möjligheterna till lyckad inblåsning av framför allt tunna och veka kablar.
Finns i tre olika storlekar beroende på slangens diameter (32, 40 och 50 mm).
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