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KOKSÁRENSKÁ 

TECHNIKA

SPKV/
Snímač polohy koksárenských strojů

Systém pro vyhodnocení vzájemné polohy 

obsluhovacích strojů a komor koksové baterie



SPKV/Snímač polohy koksárenských strojů Detaily přístroje

Detail konektoru

Pohled do vnitřní části přístroje

Detail informačního displeje  
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Kódovací desky
Systém pro vyhodnocení vzájemné polohy 
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obsluhovacích strojů a komor koksové baterie

Princip funkce

Optický senzor.

Proces měření

Snímací hlavice je upevněna na obsluhovacím stroji. Kódové 
desky jsou upevněny na konstrukci koksové baterie. Displej, sig-
nalizující polohu a číslo komory, je umístěn například v kabině 
obsluhy. Pojížděním obsluhovacího stroje dochází k průchodu 
kódových desek štěrbinou snímací hlavice. Každá kódová deska 
má otvory, které identifi kují číslo desky.  Displej zobrazuje číslo 
kódové desky (nebo komory) a vzdálenost snímací hlavice od 
středu kódové desky ve směru pohybu v milimetrech. 

Výstupy zařízení
 
- dvouřádkový displej s velikostí znaku 20 mm a šest signalizačních 
  LED diod
- komunikační rozhraní s informacemi pro nadřazený řídící 
  systém, např.  PLC
- standardní typy rozhraní: Profi bus DP-V0, Modbus TCP/IP,    
  Profi net

Přednosti zařízení

- hustý dým a pára nemá vliv na přesnost snímání
- odolnost pro použití v prostředí koksovny 
  (vyrobeno z nerezové oceli) 
- automatická kontrola znečištění optiky a teploty hlavice
- vyhřívání krycích skel hlavice proti kondenzaci páry 
- displeje a snímací hlavy v celé koksovně jsou 
  vzájemně zaměnitelné     
- ochrana proti chybnému přečtení pozice 
  (při poškozené nebo chybějící desce)
- povolená příčná výchylka polohy hlavice vůči kódové desce bez   
  ztráty přesnosti je ± 70 mm vodorovně a ± 45 mm svisle 
  (rovinnost koleje)

Technická data

- max. počet desek na jedné koleji 
- max. počet desek na celé koksovně
- pracovní teplota snímací hlavice 

- max. relativní vlhkost okolního vzduchu
- rozsah měření vzdálenosti od osy kódové desky
- přesnost při průchodu středem kódové desky
- max. rychlost stroje 
- šířka štěrbiny, kterou prochází kódová deska

250 
16 000
-20 (-50) °C 
až +70 °C
100 %
± 350 mm
1 mm
7 m/s
150 mm
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SPKV


