Linia diagnostyczna
parametry techniczne

Pulpit sterujący CERTUS Design

Mobilny, stalowy, lakierowany proszkowo

Sterowanie silników

Elektroniczne, 2 sztuki falowników (dotyczy: linia uniwersalna)

Przetwarzanie wyników

Zestaw komputerowy PC, przygotowanie do transmisji danych do sieci
zewnętrznej

Monitor główny/ monitory
powtarzające

24 cale / 35-100 cali

Rozdzielczość grafiki ekranowej

Full HD

Połączenie sieciowe z częściami
podłogowymi

Sieć CAN

Łączność bezprzewodowa

Pilot, czujnik nacisku, czujnik ciśnienia (linia uniwersalna) ew. inne
przystosowane urządzenia

Dodatkowe wersje kolorystyczne urządzeń:

Producent:

M A D E IN P O L A N D

certus.wsop.pl

1545 mm

Pulpit sterowniczy CERTUS Design

750

mm

m

4

m
60

Parametry techniczne uniwersalnej linii diagnostycznej
dla pojazdów o d.m.c. do i powyżej 3,5t oraz motocykli
Zestaw rolkowy CERTUS 3 CRB 13
Zestaw rolkowy dzielony,
lakierowany proszkowo

Silniki pod rolkami

Wymiary pojedynczego zestawu
rolkowego (szer. x dł. x wys.)

1.200 x 1.045 x 554

mm

Masa pojedynczego zestawu rolek

ok. 460

kg

Długość bębnów rolkowych

1.000

mm

Średnica bębnów rolkowych

205

mm

Bębny rolkowe

Stalowe pokryte tworzywem

Współczynnik przyczepności
na sucho / mokro

0,9 /0,8

Średnica rolki środkowej

100

mm

Odległość osi rolek

420

mm

Układ przeniesienia napędu

Przekładnia planetarna
z przeniesieniem napędu
za pośrednictwem łańcucha

Prędkość badania

2,6 i 5,2

km/h

Maksymalny nacisk osi do przejazdu

13

T

Moc znamionowa silników
napędowych rolek

7,5

kW

Napięcie zasilania

3 x 400 / 50

V / Hz

Zasilanie / zabezpieczenie

Dla silników 7,5 kW: 5 x 6 / 50

mm² / A

System pomiarowy, czujnik siły tnącej Zintegrowany wzmacniacz

DMS

Zestaw rolkowy CERTUS 3 CRB 13 (1500) – wersja poszerzana
Zestaw rolkowy dzielony,
lakierowany proszkowo

Silniki pod spodem

Wymiary pojedynczego zestawu
rolkowego (szer. x dł. x wys.)

1.735 x 1.045 x 623

mm

Masa pojedynczego zestawu rolek

ok. 560

kg

Długość / średnica bębnów rolkowych

1.500 / 206

mm

Bębny rolkowe

Stalowe pokryte tworzywem

Współczynnik przyczepności
na sucho / mokro

0,9 /0,8

Średnica rolki środkowej

100

mm

Rozstaw wewnętrzny rolek
(z- szerokość kanału)

z + 130

mm

Rozstaw zewnętrzny rolek

z + 2130

mm

Siła hamowania

0 – 40

kN

Prędkość badania

2,6 i 5,2

km/h

Różnica sił hamowania

0 – 99

%

Maksymalny nacisk osi podczas
kontroli / przejazdu

13 / 18

T

Moc znamionowa silników
napędowych rolek

2x 7,5

kW

Napięcie zasilania

3x 400 / 50

V / Hz

Przekrój przewodu zasilającego

4x 2,5

mm²
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Zestaw rolkowy CERTUS 3 CRB 13 – wersja podnoszona
Udźwig
na oś
Parametry

16
techniczne
linii diagnostycznejT
Skok
200
mm
dla pojazdów o d.m.c.
do 3,5t oraz motocykli
Napęd

hydrauliczny

Rolki wolnobieżne dla pojazdów do i pow. 3,5t (do zestawu CRB 13)
Średnica rolki

206

mm

Długość rolki

385

mm

Bębny rolkowe

Stalowe pokryte tworzywem

Wymiary pojedynczego zestawu
(szer. x dł. x wys.)

520 x 700 x 280

mm

Zestaw rolkowy CERTUS 3 CRB 13 – wersja z silnikami po bokach
Zestaw rolkowy dzielony,
lakierowany proszkowo

Silniki po bokach

Wymiary pojedynczego zestawu
rolkowego (szer. x dł. x wys.)

1.947 x 775 x 198

mm

Masa pojedynczego zestawu rolek

ok. 515

kg

Długość bębnów rolkowych

1.000

mm

Średnica bębnów rolkowych

206

mm

Bębny rolkowe

Stalowe pokryte tworzywem

Współczynnik przyczepności na
sucho / mokro

0,9 /0,8

Średnica rolki środkowej

100

mm

Rozstaw wewnętrzny rolek
(z- szerokość kanału)

z + 130

mm

Rozstaw zewnętrzny rolek

z + 2130

mm

Siła hamowania

0 – 40

kN

Prędkość badania

2,6 i 5,2

km/h

Różnica sił hamowania

0 – 99

%

Maksymalny nacisk osi podczas
kontroli

13

T

Moc znamionowa silników
napędowych rolek

2x 7,5

kW

Napięcie zasilania

3x 400 / 50

V / Hz

Przekrój przewodu zasilającego

4x 2,5

mm²

Tester tłumienia zawieszeń / amortyzatorów CERTUS 3 CSA
Metoda pomiarowa

BOGE

Wymiary zewnętrzne pojedynczej
skrzyni (szer. x dł. x wys.)

1.160 x 800 x 280

mm

Rozstaw między końcami wewn. /
zewn. płyt (z- szerokość kanału)

z + 120 / z + 1.440

mm

Nacisk osi do przejazdu

13 (opcja)

T

Nacisk osi do pomiaru

2

T

Częstotliwość wymuszenia

ok. 16-18

Hz

Maksymalna amplituda płyty
kontrolnej

100

mm

Moc silników

2 x 1,3

kW

Napięcie zasilania

3x 400 / 50

V / Hz

Przyłącze / Zabezpieczenie

5 x 2,5 mm²

20 A

Tester ustawienia kół / zbieżności CERTUS 3 CPS 15
Płyta testera

Jednoczęściowa, lakierowana proszkowo

Bezobsługowy system pomiarowy

potencjometryczny

DMS

Napięcie zasilania

DC 12

V

Wymiary płyty pomiarowej
(dł. x szer. x wys.)

750 x 990 x 50

mm

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami pojazdu CERTUS 3 CPD 20.8
Napęd płyt

hydrauliczny

Siła tnąca na stronę

21

kN

Ciśnienie hydrauliczne

160

bar

Moc silnika pompy hydraulicznej

3

kW

Wymiary płyty

900 x 750

mm

Maksymalny przesuw płyty
w kierunku: wzdłużnym /
poprzecznym

100 / 100

mm

Prędkość płyty

7

cm/s

Maksymalny nacisk na oś

200

kN

Maksymalny nacisk na płytę

100

kN

Lampa ręczna / Pilot

Radiowy, LED, 12 V, 2600mAh, 500 g
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Parametry techniczne linii diagnostycznej
dla pojazdów o d.m.c. do 3,5t oraz motocykli

Urządzenie rolkowe CERTUS 3 CRB 3,5 (wersja bezkanałowa)
Samonośna skrzynia rolkowa
(dla wersji jednoczęściowej)

lakierowana proszkowo

Nacisk osi do przejazdu / pomiaru

4/2

T

Rozstaw między końcami
wewn. / zewn. rolek

800 / 2.200

mm

Średnica rolek

205

mm

Rolki stalowe pokryte tworzywem

przyczepność na sucho / mokro

0,9 / 0,8

Średnica rolki środkowej

50

mm

Rozstaw osi rolek

410

mm

Prędkość badania / moc
zainstalowanych silników

5/2x3

km/h / kW

Wskazania sił hamujących

0-6

kN

Napięcie zasilania

3x 400 / 50

V / Hz

Przyłącze / Zabezpieczenie
prądowe bezwładnościowe

5 x 2,5 / 32

mm² / A

Wymiary skrzyni rolkowej
jednoczęściowej (szer. x dł. x wys.)

2.320 x 680 x 240

mm

Masa własna

450

kg

Urządzenie rolkowe CERTUS 3 CRB 3,5 (wersja kanałowa)
Samonośna skrzynia rolkowa
(dla wersji na kanał)

lakierowana proszkowo

Nacisk osi do przejazdu / pomiaru

4/2

T

Rozstaw między końcami
wewn. / zewn. rolek

z + 120 / z + 1.520 (z – szerokość kanału)

mm

Rolki stalowe pokryte tworzywem

przyczepność na sucho / mokro

0,9 /0,9

Średnica rolek

205

mm

Średnica rolki środkowej

50

mm

Długość rolek

700

mm

Prędkość badania /
moc zainstalowanych silników

5/3

km/h / kW

Wskazania sił hamujących

0-6

kN

Napięcie zasilania

3x 400 / 50

V / Hz

Przyłącze / Zabezpieczenie
prądowe bezwładnościowe

5 x 2,5 / 32

mm² / A

Wymiary skrzyni rolkowej na kanał
(szer. x dł. x wys.)

1.440 x 680 x 240

mm

Masa własna

450

kg

Urządzenie rolkowe CERTUS 3 CRB 3,5 (wersja z silnikami pod rolkami)
Samonośna skrzynia rolkowa
lakierowana proszkowo

Silniki pod rolkami

Wymiary skrzyni rolkowej na kanał
(szer. x dł. x wys.)

888 x 682 x 466

mm

Nacisk osi do przejazdu / pomiaru

4 / 2,5

T

Rozstaw między końcami wewn. /
zewn. rolek (z- szerokość kanału)

z + 140 / z + 1.540

mm

Rolki stalowe pokryte tworzywem

przyczepność na sucho / mokro

0,9 / 0,8

Długość / średnica rolek

700 / 206

mm

Średnica rolki środkowej

50

mm

Prędkość badania

5

km/h

Moc zainstalowanych silników

3

kW

Wskazania sił hamujących

0 – 6 (0 – 8)

kN

Różnica sił hamowania

0 – 99

%

Napięcie zasilania

3x 400 / 50

V / Hz

Przyłącze / Zabezpieczenie
prądowe bezwładnościowe

5 x 2,5 / 32

mm² / A

Masa własna

260

kg

Rolki wolnobieżne dla pojazdów do 3,5t (do CRB 3,5 z silnikami pod rolkami)
Średnica rolki

206

mm

Długość rolki

385

mm

Bębny rolkowe

Stalowe pokryte tworzywem

Wymiary pojedynczego zestawu
(szer. x dł. x wys.)

520 x 680 x 250

mm

Urządzenie rolkowe CERTUS 3 CRB 3,5 (wersja z progiem podnoszącym)
Próg podnoszący to dodatkowy moduł z napędem pneumatycznym do urządzenia CRB 3.5
(do obu wersji – kanałowej i bezkanałowej).
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Urządzenie rolkowe CERTUS 3 CRB 3,5 (wersja poszerzana, asymetryczna)
Samonośna poszerzana skrzynia
rolkowa (dla wersji montowanej
przed kanałem)

lakierowana proszkowo

Wymiary skrzyni rolkowej
(szer. x dł. x wys.)

2.320 x 680 x 250

mm

Nacisk osi do przejazdu / pomiaru

4 / 2,5

T

Rozstaw między końcami
wewnętrznymi rolek

od 250

mm

Rozstaw między końcami
zewnętrznymi rolek

do 2.750

mm

Średnica rolek

206

mm

Rolki stalowe pokryte tworzywem

przyczepność na sucho / mokro

0,9 / 0,8

Średnica rolki środkowej

50

mm

Masa własna

ok. 480

kg

Prędkość badania /
moc zainstalowanych silników

5/2x3

km/h / kW

Wskazania sił hamujących

0 – 6 (0 - 8)

kN

Różnica sił hamowania

0 – 99

%

Napięcie zasilania

3x 400 / 50

V / Hz

Przyłącze / Zabezpieczenie
prądowe bezwładnościowe

5 x 2,5 / 32

mm² / A

Wymiary skrzyni rolkowej
(szer. x dł. x wys.)

2.320 x 680 x 250

mm

Tester tłumienia zawieszeń / amortyzatorów CERTUS 3 CSA (wersja bezkanałowa)
Metoda pomiarowa

BOGE

Wymiary zewnętrzne
(szer. x dł. x wys.)

2.320 x 800 x 280

mm

Rozstaw między końcami
wewn. / zewn. płyt

800 - 2.200

mm

Nacisk osi do przejazdu

4

T

Nacisk osi do pomiaru

2

T

Częstotliwość wymuszenia

16

Hz

Maks. amplituda płyty kontrolnej

100

mm

Moc silników

2 x 1,3

kW

Napięcie zasilania

3x 400 / 50

V / Hz

Przyłącze / Zabezpieczenie

5 x 2,5 / 20

mm² / A

Tester tłumienia zawieszeń / amortyzatorów CERTUS 3 CSA (wersja kanałowa)
Metoda pomiarowa

BOGE

Wymiary zewnętrzne pojedynczej
skrzyni (szer. x dł. x wys.)

1.160 x 800 x 280

mm

Rozstaw między końcami wewn. /
zewn. płyt (z- szerokość kanału)

z + 120 / z + 1.440

mm

Nacisk osi do przejazdu

13 (opcja)

T

Nacisk osi do pomiaru

2

T

Częstotliwość wymuszenia

ok. 16-18

Hz

Maksymalna amplituda płyty
kontrolnej

100

mm

Moc silników

2 x 1,3

kW

Napięcie zasilania

3 x 400 V

50 Hz

Przyłącze / Zabezpieczenie

5 x 2,5 mm²

20 A

Tester ustawienia kół / zbieżności CERTUS 3 CPS 4.0
Płyta testera lakierowana
proszkowo

tester jednoczęściowy

Bezobsługowy system pomiarowy

potencjometryczny

DMS

Napięcie zasilania

DC 12

V

Wymiary płyty pomiarowej
(szer. x dł. x wys.)

1000 x 500 x 50

mm

Urządzenie do wymuszania szarpnięć kołami pojazdu CERTUS 3 CPD 4.1
Napęd płyt

hydrauliczny

Siła tnąca na stronę

7,7

kN

Ciśnienie hydrauliczne

110

bar

Moc silnika pompy hydraulicznej

2,2

kW

Wymiary płyty

750 x 750

mm

Maksymalny przesuw płyty
w kierunku: wzdłużnym /
poprzecznym

100 / 100

mm

Prędkość płyty

12,8

cm/s

Maksymalny nacisk na oś

40

kN

Maksymalny nacisk na płytę

20

kN

Lampa ręczna / Pilot

Radiowy, LED, 12 V, 2600mAh, 500 g

MAD E I N P O L A N D

Producent:
WSOP Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 62
44-190 Knurów
Polska

e-mail: info@wsop.pl
tel. +48 32 332-49-30
fax +48 32 332-48-48

certus.wsop.pl
wsop.pl

