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Sprzęt lotniskowy

system komputerowy ng

testery szorstkości nawierzchni

komputer główny

Kierowca pojazdu kontroluje system poprzez 7,5” lub 10,5” (opcja) dotykowy
wyświetlacz. Dzięki wbudowanemu GPS istnieje możliwość zobrazowania wartości
szorstkości i temperatur na mapie wyświetlonej na ekranie w czasie rzeczywistym
w danej lokacji pojazdu.

ASFT jest firmą zaawansowanych technologii. Od 1991, jako kontynuator pracy
firmy SAAB, zajmuje się produkcją i rozwojem pomiarowych instrumentów
szorstkości nawierzchni lotniskowych.

komputer pomiarowy

Jest sercem systemu. Wszystkie zmierzone wartości szorstkości są tutaj przechowywane.
Komputer kontroluje każdy ruch koła pomiarowego, działanie pompy wodnej oraz
ciśnienie wody. Komunikacja komputera pomiarowego z komputerem głównym następuje
poprzez bezprzewodowe połączenie Bluetooth zarówno w przypadku testera montowanego na
samochodzie, jak i przyczepowego.

Rodzaje testerów szorstkości ASFT
• Zabudowane na samochodzie: VW Sharan, Skoda Octavia, SAAB 9-5 itp.
• W postaci przyczepy: T - 10 (420 kg) oraz T - 5 (220 kg)

Sprzęt do ciągłego pomiaru tarcia

podstawowe funkcje:

zabudowany na samochodzie składa się z następujących elementów:
• samobieżnego pojazdu,
• systemu tylnej osi MK IV,
• systemu komputerowego NG,
• systemu samonawadniającego (opcja).

• Identyfikacja operatora sprzętu związana z koniecznością wprowadzenia
indywidualnej nazwy użytkownika i numeru PIN przed dokonaniem pomiaru

Przyczepowe testery szorstkości

• Możliwość stworzenia kopii zapasowej wprowadzonej konfiguracji
nawierzchni

posiadają zaawansowany system zawieszenia i odpowiednio umieszczone na przyczepie
ołowiane obciążniki. Dzięki temu przyczepa jest doskonale wyważona, stabilna, dobrze
trzymająca się nawierzchni, wykonująca wiarygodne pomiary. Wyposażona w system tylniejosi MK IV, system komputerowy NG oraz opcjonalnie system samonawadniania.

• Ciągły zapis wyników pomiarów w każdej lokacji

Jest to najbardziej niezawodny wśród wszystkich produkowanych obecnie holowanych
testerów szorstkości nawierzchni.

System Tylniej-Osi MK IV
Tylna oś posiada trzecie, mniejsze koło na ramieniu transmisyjnym, połączone
z nią przez trzy łańcuchy. To właśnie jest koło pomiarowe. Materiał, kształt i bieżnik opony
dokładnie odwzorowują ten, używany w oponach lotniczych. Daje to odczyty szorstkości, które
korelują z prawdziwymi wartościami szorstkości uzyskiwanymi w trakcie użytkowania samolotu.
Koło pomiarowe nie jest połączone z podwoziem pojazdu, na którym zostało zamontowane.
Łączy się z tylną osią zbudowaną w postaci jednolitej rury wyłącznie poprzez żebrowaną sprężynę,
dołączoną do dociskającego koło cylindra hydraulicznego. To unikatowe rozwiązanie pozwala
pracować kołu pomiarowemu bez zakłóceń spowodowanych ruchami pojazdu. Gwarantuje ono
także, że wartość pionowego ciśnienia nacisku na podłoże jest stała i wynosi 1400N.
System Tylnej Osi MK IV ma wbudowane dyferencjały, dlatego pomiary mogą być dokonywane
także w zakrętach, dając przy tym wiarygodne i prawdziwe wartości.

• Ciągły pomiar szorstkości nawierzchni z wodą lub bez wody
• Dane dotyczące pomiarów przechowywane w pojeździe w postaci pliku XML
• Możliwość wysyłania danych pomiarowych poprzez e-mail prosto z pojazdu
do innej lokalizacji

• Rzeczywisty czas pomiaru i dystans przechowywany w pojezdzie
opcje:

• Sprawdzanie w czasie rzeczywistym przez Internet wartości szorstkości
oraz lokacji pojazdu (poprzez GPS) na dowolnym komputerze klienta
• Odczyt dowolnych wcześniejszych pomiarów na komputerze klienta,
znajdującym się w jakimkolwiek miejscu na świecie
• Prowadzenie przez system statystyki oblodzenia nawierzchni, co pozwala
na zmniejszenie ilości zużywanego płynu do odladzania
• Dwa sensory temperatury (nawierzchni i powietrza)
• Ciągły zapis wartości temperatur nawierzchni i powietrza dla każdej lokacji samochodu
poprzez wbudowane urządzenie pomiarowe
• e-SNOWTAM
• Baza Danych zdalnie tworząca kopię zapasową konfiguracji zdefiniowanych typów nawierzchni

System samonawadniania
Instalowany na życzenie klienta. Wyposażony jest w jeden z dwunastu zbiorników na wodę o różnej pojemności.
Powoduje wypuszczanie warstwy wody grubości 1mm tuż pod koło pomiarowe za pomocą dyszy wodnej.

producent

Megmar Logistics & Consulting jest przedstawicielem firmy ASFT w Polsce.

