
KOMOROVÝ MODUL TIG UNI 
pro speciální efekty

    ModulTIG UNI je určen pro odpalování 21 ks ohňostrojných 
výmetníků 

Modul je vyráběn pro výmetníky o vnějším průměru 40 - 60 mm.  
Výmetní je v komoře fixován tlakem listové pružiny /G/. Náklon 
každé komory je fixován třením mezi bočními stěnami komory s 
bočními stranami profilu nosníku, tření se nastavuje povolením 
utahovací matice a poté se náklon zafixuje jejím dotažením.
     Modul má tři řady komor po sedmi v každé řadě. Je sestaven z 
ocelového nosníku /A/, dvou bočních profilů /B/ a 21 kusů 
výmetných komor /C/. Jednotlivé komory jsou spojeny s 
nosníkem pomocí šroubu ukončeného na jedné straně 
uzavřenou dotahovací maticí. Všechny díly jsou povrchově 
upraveny galvanickým niklem nebo černým  lakem. 

Na jeden z bočních profilů lze pomocí závlaček /E/ 
nasadit sběrnici /D/ osazenou 24ks konektorů pro přivedení 
vodičů od jednotlivých výmetnic /C/ a dvěma 28 pinovými 
konektory pro přívod odpalovacího napětí z TIG 05R kabelem o 
délce 5m /F/, druhý konektor slouží pro vzájemné propojení s 
další sběrnicí TIG UNI. Sběrnice není součástí TIG UNI a je 
dodávána jako příslušenství.
Jednotlivé kazety mají ve spodní části v každém rohu navařeny 
ploché konzoly - nohy. Pro přepravu se dají kazety skládat na 
sebe, ploché konzoly zapadají do nosníku/A/ v jeho horní části a 
plně fixují  modul proti nežádoucímu posunutí.

s možností nastavení individuálního náklonu 
jednotlivých komor.

VÝHODY:
» 21 výmetných komor pro průměr od 40 do 60mm 
» libovolné a jednoduché nastavení náklonu každé komory
» možnost skládání modulů UNI na sebe
» jednoduchá montáž vodičů z výmetniků do sběrnice /D/
» vysoká stabilita v terénu i bez kotvení 
» vysoká odolnost proti optřebení

Do výmetných komor lze vkládat výmetníky o vnějším průměru 40 až 60 
mm, konstrukce modulu dovoluje používat i moždíře pro kulové pumy o 
max. vnějším průměru do 60 mm.

Výhradní prodejce provozovna  TIGER servis s.r.o. tel./fax:    00420 - 573 335 564
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Příslušenství pro TIG UNI
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