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APPLIKATIONER

CRS är avsedd att användas för följande
applikationer:

• Eliminera farliga fordonsavgaser inom följande 
marknadssegment: fordon besiktningsanläggningar, 
brand och ambulansstationer. 

TEKNISK DATA 

 � Dimensioner och egenskaper
Material 
• hölje
• rep
• remskivor

• pulverlackerat stål
• flätad	polyester
• aluminium

Färg svart
Vikt 15 kg
Längd avgasbana upp till 30 meters

 � Eldata
Energiförbrukning 90W
Nätspänning 100-230V/1ph/50/60Hz

 � Omgivande förutsättngar
Process temperatur:
• min.
• nom.
• max.

• -20 °C
• 20 °C
• 50 °C

Max. relativ luftfuktighet 80%
Utomhusbruk nej
Lagring • -10 °C - 80 °C

• relativ luftfuktighet max.
80%

 � Krav på tryckluft
Tryckluft • 5-8 bar ren och torr

 � Alternativ och tillbehör
Tryckknapp
Givare retur (rekommenderas för brandstationer)

 � Användningsområde
STR avgasbana (möjlighet att eftermonteras) 

 � Produktkombinationer
Magnetic Grabber® | Pneumatic Grabber® | 
Säkerhetskoppling	|	Avgasmunstycke	med	tång	|	
Balansblock	|	Hydraulisk	balansblock	

 � Leverans
Crab	Return	System:	hämtningsmekanism	|	tryckknapp	|	
rep set 

 � Beställningsinformation
• CRS-10/33
• CRS-20/66
• CRS-30/99

• 0000114059
• 0000114060
• 0000114061

Antal/kartong 1
 � Leveransspecifikation

Bruttovikt 18 kg 
Förpackningsdimensioner 500 x 400 x 400 mm 
Tariffkod 84219990
Ursprungsland Nederländerna

EGENSKAPER & FÖRDELAR

GODKÄNNANDE/CERTIFIKAT

Produkt	typ Crab Return System 

Artikel nr. beställningsinformation

Produkt kategori bansystem

Version 050418/1

Senast	versionen	finns	alltid	på www.plymovent.com

(SEMI)-AUTOMATISKT SYSTEM
Crab	 Return	 System	 (CRS)	 är	 ett	 (semi)-automatiskt	
system,	 som är utformat för att på ett enkelt sätt returnera 
löpvagn från slutposition till startposition på en rak 
avgasbana. Löpvagn följer fordonet till önskat läge utefter 
avgasbana. Avkoppling avgasmunstycke	 från	 fordonets	
avgasrör	 sker	 manuellt	 eller	automatiskt	 (tillval).	 CRS	 kan	
enkelt	 installeras	 på	 befintligt	STR	 system	 och	 passar	 både	
mot	 invändig	 (IC)	 och	 utvändig	(EC) löpvagn. CRS levereras 
med en startknapp för aktivering av	 återgång	 av	 löpvagn	
och	 kan	 kompletteras	 med	 flera	startknappar för att skapa 
maximal användarvänlighet.

CRAB RETURN SYSTEM
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avgasbana både mot invändig och utvändig löpvagn
• Enkel installation
• Automatisk återgång slangpaket: via givare (automatisk
aktivering)	eller	tryckknapp	(manuell	aktivering)


