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Kabina operatora
typu
KO-1, KO-2

energetyka
wytwarzanie
power
generation

energetyka
przesył
power
transmision

energetyka
dystrybucja
power
distribution

przemysł
paliwowy
fuel
industry

przemysł
chemiczny
chemical
industry

przemysł
węglowy
coal
industry

przemysł
metalurgiczny
metallurgy
industry

przemysł
mineralny
mineral
industry

przemysł
papierniczy
paper
industry

trakcja
rail
transport

DANE TECHNICZNE
KO-1

KO-2

Napięcie znamionowe obwodów elektrycznych:
izolacji
robocze

660
400

V
V

Wymiary:
szerokość [a]
głębokość [b]
wysokość z przodu [c]
wysokość z tyłu [d]
głębokość dachu [e]

mm
mm
mm
mm
mm

3010
2800
3010
2670
3790

1506
1506
2565
2930
2000

Stopień ochrony

IP 55
db

Stopień tłumienia dźwięku przez osłony
Wytrzymałość termiczna izolacji cieplnej osłon

28 lub 30
1000

°C
2

Współczynnik przenikania ciepła

0,55

W/m K

Masa

530÷800

kg

do 2500

Producent wykonuje także kabiny o innych wymiarach w zależności od potrzeb klienta
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Kabina operatora KO-1

Kabina operatora KO-2

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA
Kabina operatora jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym do sterowania napędami urządzeń pracujących w kopalniach odkrywkowych.
Znajduje również zastosowanie w innych gałęziach przemysłu umożliwiając komfortową pracę operatora.
Osłony kabiny są wykonane z cienkościennych kształtowników i blach stalowych ocynkowanych. Skręcane są od wewnątrz, co utrudnia dostęp
osobom niepowołanym. Poszczególne elementy są malowane farbami proszkowymi. Stolarka aluminiowa jest z przekładką termiczną, ściany,
dach i podłoga są wypełnione wełną mineralną. Wnętrze jest wykończone panelami boazerii z przetłaczanej blachy. Uszczelnienia wykonane są
silikonem. Możliwość zastosowania dachu podwójnego typu „tropik”. Do ramy wsporczej zamocowane są zespoły tłumiące drgania - elastomery.
Kabina wyposażona może być w okno rozwierno-uchylne. Na życzenie Klienta szklenie może być wykonane szybą zespoloną o zewnętrznej
warstwie przyciemnianej. Drzwi kabiny są otwierane na zewnątrz. Instalacje wewnętrzne kabiny są wykonane pod płytami boazerii wewnętrznej.
Istnieje możliwość zainstalowania systemu klimatyzacji. Urządzenia zainstalowane w kabinie spełniają wymagania norm i posiadają certyfikaty
przeprowadzenia pełnych badań typu. Kabiny operatora są przeznaczone do pracy w klimacie umiarkowanym. Istnieje możliwość wykonania
kabin o innych wymiarach po konsultacji z producentem.
Oddział Produkcji / Production Division
Zakład Produkcji Rozdzielnic Średniego i Niskiego Napięcia
Medium and Low Voltage Switchgear Production Plant
ul. Przemysłowa 156, 62-510 Konin
tel. +48 63 24 66 200, fax +48 63 24 27 292
produkcja@elbudowa.com.pl

ELEKTROBUDOWA SA
ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
tel. +48 32 25 90 100, fax +48 32 20 52 760
www.elbudowa.com.pl
elbudowa@elbudowa.com.pl

Krajowe Biura Marketingu / Polish Marketing Offices:

Zagraniczne Biura Handlowe / Foreign Sales Offices:

Region Północ / North Region
ul. Przemysłowa 156, 62-510 Konin
tel. +48 63 24 66 356, fax +48 63 24 27 162
produkcja.polnoc@elbudowa.com.pl

Rynki Wschodnie / Eastern Markets
ul. Przemysłowa 156, 62-510 Konin
tel. +48 63 24 66 292, fax +48 63 24 66 304
products.east@elbudowa.com.pl

Region Południe / South Region
ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
tel. +48 32 25 90 307, fax +48 32 25 90 340
produkcja.poludnie@elbudowa.com.pl

Rynki Bliskowschodnie / Middle Eastern Markets
ul. Przemysłowa 156, 62-510 Konin
tel. +48 63 24 66 348, fax +48 63 24 27 292
products.middleeast@elbudowa.com.pl

Region Zachód / West Region
ul. Ołtaszyńska 92c/3, 53-034 Wrocław
tel. +48 71 39 06 153, fax +48 71 36 08 934
produkcja.zachod@elbudowa.com.pl

Rynki Europejskie / European Markets
ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice
tel. +48 32 25 90 306, fax +48 32 25 90 216
products.europe@elbudowa.com.pl
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