Техническа информация

Стелажи с полици

Стелажна система Антарес ST30 за стелажи с полици
Страница ST30
Съставена е от две колони Антарес с пластмасови крачета и различен брой напречници в зависимост от
височината на колоната. Стандартните височини са 2000, 2250, 2500, 2750 mm, като в диапазона от 3000
до 5500 mm. Стъпката е през 500 mm. Стандартните дълбочини са 300, 350, 400, 500, 600 мм.
Описание на отделните детайли:
Колоната : има правоъгълна форма с размери 30×45 мм
със затворен профил, прегъвки и множество
конструктивни гънки, които придават на изделието
висока устойчивост на усукване и товароносимост.
Той се произвежда на специализиран поточна линия
чрез срязване и студено формоване на лента от
стоманена ламарина с различна дебелина (0.8 мм за
стелажи с височино до H2500 мм и 1.0мм за височина
до 5500 mm от структурна стомана тип S235JR
сертифицирана и за изграждане на стелажни
съоръжения на повече етажи.
Колоните от структурна стомана са придружени от
сертификати 3.1 (EN10204) отговарят на изискванията
на "Правилник за Acai-SSI" за марката на качеството на
продукта CISI. Всеки елемент има набит на задната

страна буквено-цифров код , който показва партидата на използваната стомана както и датата на
производството, като това осигурява пълна проследимост на вложените материали. По желание на клиента
е възможно да ви предоставим дори сертификата за стоманената ламарина използвана в производството на
точно определена доставка.
Правоъгълните и квадратните отвори с размери 11 × 11, които са на всеки 25 милиметра от двете страни
на профилите позволяват лесно поставяне на куките за полиците според нуждите на отделните клиенти.
Всички свръзки са безболтови.

Напречник: той се свъзва към колоната чрез заклещване, изработен е
от един U – образен профил с куки в краищата. Напречникът е
проектиран така, че да не пречи за свободното позициониране на
отделните полици по цялата височина.
Броят на напречниците е минимум 2, като расте с увеличаването на
височината на страницата.
Пластмасова пета / краче : подходящо за стелажите ST30
то се доставя в комплект със станиците. Изработено е от
термично отлята пластмаса. Влиза в долната част на
колоната Антарес.
Поцинковано краче: изработено от поцинкована ламарина 3.0mm комплект с болт HILTI
HSA , използва се в случаите когато се налага фиксиране на стелажа към пода.
Кука за полица : Изработена е чрез щамповане и огъване от стоманена лента DD11
(дебелина: 1,5 mm) и последващо електропоцинковане във вана. Формата му позволява
лесно поставяне в страницата гарантирайки носимостта на полицата и стабилността на
конструкцията.
Благодарение на специфичната си форма куката остава на мястото си по време на
демонтажа на полиците, куките не падат, не се разпиляват и много лесно може да се
преместят по височина при нужда на промяната на височината на отделните полици или при
преместването на стелажа на друго място или за използването му с друго предназначение.
Полица VEGA
Произвежда се на специално напълно автоматична
поточна линия.
Използва се студено валцоване на цял лист стоманена
ламарина от типа DC01 лъскава, дебелина 0.5 mm за
полиците с дълбочина 300, 350 и 400 mm и дебелина
0.6 mm. За полиците с дълбочина 500,600,700 и 800
mm. Така се оформят два правоъгълни затворени
канала по дължината, които по- късно по линията
биват точково заварени. По късата страна се правят
три прегъвки които се заклещват в правоъгълните
надлъжни канали чрез езичета.За дълбочините поголеми от 400 мм се прави допълнително оребряване в
средата по дължината на полицата във формата на
лястовича опашка, което увеличава носимостта на
полицата.
Стандартните дължини са 800, 1000 и 1200 mm., при
специални поръчки могат да се направят и други дължини от 600 до 1500mm. Височината на полицата в
челната част е 30 mm.
Носимостта на полиците е отразена в таблица в техническия каталог на стелажите ST30.
Носимостта се изпробва многократно и с повтарящи се регулярни проверки във фабриката, като полиците
се натоварват с тежести. При нормалното гарантирано натоварване на полиците допустимите отклонения
са със стойности по – малки от 1/200 от дългата страна на полицата. Следва да се отбележи, че критичното
натоварване при което биха се появили перманентни изменения на формата на полиците е два пъти поголямо от нормалните стойности на носимост гарантирани от производителя.

Изпробване на носимоста с торби
пясък 4x10kg за зануляване на
измервателните уреди.

Достигане на гарантираното
натоварване (в случая торбите с
пясък са 17x10kg) като се
получава минимално еластично
отклонение.

Изпробване на критичното
натоварване, като се установява
че то е поне два пъти по-голямо
от гарантираното, в случая
торбите с пясък са 34x10kg и се
наблюдават съвсем леки
пластични деформации, без
колапс на конструкцията.
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