č.v.: 13668 9 001
Osový dotek s kličkou
SKP: 316 211 136 689 001
Použití:
Tento výrobek, vycházející v max. míře z běžně používaných výrobků (osový dotek dlouhý č.v.
13664 9 001, závěrník dvoupolohový č.v.05136 9 002) slouží pro jednoduché operativní provedení
rekonstrukce elektromechanických stavědlových přístrojů, kdy je potřeba vyměnit stavěcí páku za
kličku s osovým dotekem. Osový dotek s kličkou – 13668 9 001 se může použít jak pro výměnovou,
tak i pro návěstní osu. U tohoto výrobku je proti původnímu závěrníku použit dvoupolohový
závěrník 05136 9 003 s růžicí s větším chodem 1x 84° (05136 0 010).
Popis:
Při použití tohoto výrobku, který se
namontuje do volného pole po demontované
páce jako běžný osový dotek, se ponechá
stávající přenášecí klika 8 - Ms4-53 (15015 5
053) a ve stavědlovém registru se ponechá
stávající osa.
Tím se proti původnímu řešení, kdy se na
místě v rámci rekonstrukce prováděla montáž
závěrníku 05136 9 002 na rám stavědlového
přístroje a při výměně osy se současně musely
upravovat všechny závislosti a ještě
namontovat osový dotek pro vytvoření
elektrických závislostí, podstatně zkrátí doba
rekonstrukce stavědla, neboť není potřeba v
tomto případě vůbec zasahovat do pravítkové skříně a veškeré úpravy se udělají zvenčí.
Montáž výrobku:
Základní deska osového doteku s kličkou č.v. 13668 9 001 je ještě doplněna svorkovnicí pro
připojení závislostních vodičů a krytem, na kterém jsou přehledně umístěny svítivé diody (zelená červená - žlutá) pro kontrolu polohy příslušné výměny nebo návěstidla.
Úprava při rekonstrukci spočívá v demontáži přenášecího zařízení 05131 9 001 ze spodního
rámu stavědlového přístroje, zkrácení původního táhla 05131 0 003 na délku asi 91mm od osy
otvoru pro čep (nebo ho demontovat a nahradit dodaným táhlem 13668 0 020). Do spodního rámu
pravítkové skříně se vyvrtají otvory pro připevnění osového doteku s kličkou 13668 9 001. Při jeho
montáži se nastaví celková délka závislostního táhla pro správný chod „maticí táhla“ 0 003, která
je součástí dodávky výrobku. Táhlo se zajistí kontramatkou.
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