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Aandrijvingen 400 volt
U kunt een elektrische aandrijving toepassen op elk product van KWT
dat bediening vereist. Of het nu een bestaand product betreft of
een nieuw benodigde oplossing, KWT voorziet u van een goed advies.
Een elektrische bediening kan op opzichzelfstaand werken,
of gekoppeld worden met de hoofdpost.
Wij kijken samen met u naar de meest efficiënte oplossing.

KWT maakt al 25 jaar gebruik van actuators van het
merk AUMA.
Auma voorziet al sinds 1974 aandrijvingen in de
Nederlandse waterbouw.
Wij maken voor onze producten gebruik van de serie
SA multi-turn actuators. In combinatie met een besturing
zoals de Matic of de geavanceerde Aumatic leveren zei
een compleet product.
De nieuwste ontwikkeling is de softstart aandrijving in de vorm
van de SAV (AumaTIC) lijn. Deze maakt het mogelijk het product
rustig in beweging te brengen, wat slijtage verminderd. Zo geniet u
nog langer van uw aangeschafte producten!
Auma Matic op een vloerkolom met HDPE beschermkap

Aandrijvingen zonder netspanning
Naast de conventionele (netspannings) aandrijvingen, kan
KWT ook 24 volt aandrijvingen leveren. Deze zonnecel
gestuurde aandrijvingen hebben een zeer efficiënte
werking in combinatie met een accupakket.
Hierdoor is er slechts een kleine oppervlakte aan
zonnecellen nodig om de stuw of afsluiter te kunnen
bedienen.
De inzet van deze zonnecel gestuurde aandrijvingen is
ideaal om afgelegen stuwen en afsluiters toch op afstand te
kunnen bedienen.
KWT maakt hiervoor gebruik van verschillende
leveranciers, zo kunnen wij u altijd de beste optie
voorleggen.

De Greenbox van CB Flevoland

Welke keuze u ook maakt, KWT zorgt voor een naadloze aansluiting tussen de aandrijving en de productlijn.
Met een beschikbare productrange voor eindeloze mogelijkheden, kunt KWT u de juiste oplossing bieden!
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Beschermkappen
AUMA Norm
7.2—10.6

AUMA Norm
>10.2
Auma Matic /
Aumatic Auma
24 V DC

RVS - standaard uitvoering RVS304
HDPE – standaard uitvoering

RVS – beschermkap op maat gemaakt

Specificaties:


RVS en HDPE uitvoering



HDPE bodemplaat



Standaard voorzien van een slotbeugel t.b.v. een hangslot



Handvat t.b.v. liften beschermkap



De beschermkap kantelt achterwaarts



RVS ketting t.b.v. slagbegrenzing



Kabeldoorvoer

Optioneel leverbaar:


RVS beschermkap in RAL-kleurcoating



Beschermkap t.b.v. afsluiter met stijgende spindel (RVS)



Levering in RVS316L i.p.v. RVS304
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Samenstelling aandrijving op afsluiters
Representatieve opbouwsituatie afsluiter

Om een afsluiter electrische te kunnen bedienen
zijn er een aantal mogelijkheden om de aandrijving
op te bouwen.
Zo is het mogelijk de aandrijving direct op de
afsluiter te plaatsen, middels een motorstoel. Maar
ook de opbouw van een afsluiter welke in een put
gemonteerd is, kan worden aangepast aan de
gewenste situatie.
Naast deze meest
voorkomende
opbouwmogelijkheden
zijn de mogelijkheden
haast eindeloos te
noemen, waaronder
horizontale plaatsing van
de afsluiter en aandrijving
onder een laaddock voor
vrachtwagens.
Afbeelding boven: Plaatsing afsluiter en aandrijving horizontaal
Afbeelding rechts: samenstelling van de opbouw voor de aandrijving op
een afsluiter, welke geplaatst is in een put.
Afbeelding onder: samenstelling van een aandrijving direct op een afsluiter.
Dit kan slechts tot beperkte afmetingen, i.v.m. het gewicht/kracht van de
aandrijving.

Voorbeeld bediening afsluiters KSA-MD <800 mm doorlaat met een Auma aandrijving.
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Samenstelling aandrijving op stuwen
Representatieve opbouwsituatie kantelstuw

Omdat een stuw vaak een kritiek onderdeel is in uw
watersysteem, is er grote behoefte om deze vanaf
afstand te kunnen bedienen.
KWT verzorgt dit door de aandrijving direct af te
stemmen op de stuw, inclusief de juiste
koppelingen.
Het is mogelijk een aandrijving te plaatsen op elke
sleutelbediende stuw zoals de kantelstuw,
overstortschuif, kanaalschuif en klepstuw.
Om de juiste bediening te selecteren is het
belangrijk dat u aangeeft hoe u de aandrijving gaat
besturen. Zo heeft u straks een stuw die aansluit
op de besturing en kunt u hier jaren gebruik van
maken.

Stuw in het veld met verhoogde bediening

Bedieningsmogelijkheden lokaal:
(o.b.v. een 400volt netspanning Auma
aandrijving)
Auma Matic / Aumatic; doormiddel van
op-stop-neer
Noodhandbediening
Bedieningsmogelijkheden op afstand:
(o.b.v. een 400volt netspanning Auma
aandrijving)
Alle aandrijvingen; doormiddel van opstop-neer
Terugmelding dmv signaal bij open en bij
dicht.
Optioneel; voorzien van RWG 4-20 mA
standmelding
Optioneel; voorzien van
Tandemcontacten voor open en
dichtsignaal en storingsmeldingen.
Schematische weergave, stuw met aandrijving
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Mobiele spindledrivers
Bedien uw afsluiters, overstorten en stuwen nog eenvoudiger.
Met een spindeldriver is het eenvoudig om handbediende afsluiters,
overstorten en stuwen met een hulpmiddel te kunnen bedienen.
KWT heeft inmiddels ruim 15 jaar een
spindeldriver in haar assortiment.
Zowel de kracht als de snelheid zorgen voor een
snelle en efficiënte bediending van uw keermiddelen.
Met een spindeldriver kunt u al op 230 volt onze
producten met het grootste gemak bedienen, maar
dat betekent ook dat er altijd een (mobiele)
stroombron nodig is.
Om deze laatste beperking voor u weg te nemen
heeft KWT besloten het assortiment uit te breiden
met vier mobiele spindeldrivers! Met deze
spindeldrivers bent u niet langer gebonden aan een
stroomaansluiting voor het bedienen van uw
keermiddelen.
KWT geeft u de keuze uit een accupakket of een
brandstof(*) aangedreven versie. Er is een keuze uit
verschillende vermogens, waardoor er altijd een
product perfect aansluit op uw situatie en behoefte!

Eigenschappen
 Leverbaar op netstroom, met accupakket of op brandstof


Geschikt voor bestaande producten



Verschillende accessoires



Veilig in gebruik met de borgpen



Licht in gewicht



Eenvoudig het accupakket uit te breiden



Toepasbaar in noodsituaties door het mobiele karakter
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APB45N mobiele spindeldriver op accupakket
Het basis model is mobiel door toepassing van een 36Volt accu dat het
mogelijk maakt om kleine afsluiters en stuwen te bedienen. Erg praktisch
door de kleine afmeting en het lage eigen gewicht kan het in elke positie
gebruikt worden.
Technische data
Maximale koppel

45 Nm

Continu beschikbare koppel

42 Nm

Snelheid

90 RPM

Vermogen

349 Watt

Accupak

DeWalt 36V

Gewicht (inc. Accu)

7,6 Kg

APB60N mobiele spindeldriver op accupakket
Een geavanceerder model spindeldriver met een hoger maximaal koppel geschikt
voor dagelijks gebruik. Omdat dit model de beschikking heeft over een
koppelbeveiliging en een instelbare overbrengingsverhouding zorgt dit product voor
een veilig dagelijks gebruik.
Technische data
Maximale koppel

68 Nm

Continu beschikbare Koppel

55 Nm

Snelheid

125 RPM

Vermogen

1100 Watt

Accupak

Hitachi 36V

Gewicht (inc. Accu)

9 Kg
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ETA 230 volt spindeldriver
Het basis model spindeldriver op 230 volt, deze spindeldriver maakt het mogelijk grote afsluiters te
bedienen als er netspanning in de buurt aanwezig is. De bewezen kwaliteit van deze spindeldriver
maakt dat KWT dit product al 15 jaar levert!

Technische data
Maximale koppel

160 Nm

Continu beschikbare Koppel

25-160 Nm

Snelheid

40-140 RPM

Vermogen

1800 Watt

Stroom

230 volt
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