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Návod na montáž, provoz a údržbu

HYsec Hydraulický pohon s padacím závažím

HYsec E s vnitřním přívodem oleje

HYsec F s externím přívodem oleje



www.vag-armaturka.cz  armaturka@vag-group.com

Obsah

1 Všeobecně 3

1.1 Bezpečnost 3

1. 1. 1 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3

1. 1. 2 Další rizika 4

1.2 Správné používání 4

1.3 Značení 5

2 Doprava a skladování 5

2.1 Doprava 5

2.2 Skladování 5

3 Vlastnosti výrobku 5

3.1 Vlastnosti a popis funkce 5

3.2 Konstrukce 5

3. 2. 1 HYsec F (s externím přívodem oleje z externí 
hydraulické jednotky) 6

3. 2. 2 HYsec E (s vnitřním přívodem oleje z vlastní 
hydraulické jednotky) 6

3.3 Svorková skříň 7

3. 3. 1 Technická specifikace svorkové skříně 7

3. 3. 2 Svorkové schéma 7

4 Montáž do potrubí 7

4.1 Požadavky v místě instalace 7

4.2 Místo instalace 7

4.3 Instalační poloha 7

4.4 Montážní předpisy 7

4.5 Připojení k elektrické síti 8

4. 5. 1 Uzemnění hydraulického pohonu 8

4. 5. 2 Elektrické spoje 8

4. 5. 3 Nouzové vypnutí 8

4. 5. 4 Kontrola směru otáčení motoru 8

4.6 Hydraulické spoje 8

4.7 Po montáži 9

5 Uvedení do provozu a provoz 9

5.1 Všeobecně 9

5.2 Příprava zkušebního provozu 9

5.3 Provádění zkušebního provozu 9

5.4 Otevírání armatury 9

5.5 Uzavírání armatury 9

5.6 Funkční zkouška a tlaková zkouška 10

5.7 Bezpečnostní pokyny pro provoz 10

6 Údržba a opravy 10

6.1 Všeobecné bezpečnostní předpisy 10

6.2 Inspekční a provozní intervaly 10

6.3 Údržba a výměna náhradních dílů 10

6. 3. 1 Doporučená výměna dílů 10

6. 3. 2 Výměna oleje 11

6. 3. 3 Výměna těsnění 11

6. 3. 4 Výměna hadicových vedení 11

6. 3. 5 Zkušební protokoly a zprávy o inspekci 11

7 Likvidace 12

8 Kontakty 12

9 Odstraňování závad 13



www.vag-armaturka.cz  armaturka@vag-group.com

1 Všeobecně

Tento návod vám poskytne informace o  bezpečnosti, montáži, 
funkci, provozu a údržbě HYsec Hydraulického pohonu s padacím 
závažím. Pečlivé dodržování tohoto návodu zajistí dlouhodobý, 
bezporuchový a bezpečný provoz.

HYsec Hydraulické pohony s padacím závažím jsou založeny na 
modulárním systému a jsou dodávány ve dvou variantách:

Varianty:

HYsec E  

s vnitřním přívodem oleje z vlastní hydraulické jednotky

HYsec F  

s externím přívodem oleje z externí hydraulické jednotky

Tento návod doplňuje předpisy na provoz armatur, na které je 
hydraulický pohon s  padacím závažím nainstalován. Je nezbyt-
ně nutné respektovat technickou dokumentaci příslušných arma-
tur (EKN® Uzavírací klapka: KAT-B 1310; RIKO® Plunžrový ventil: 
KAT-B 2014).

1.1 Bezpečnost

Tento návod, spolu s  Obecným návodem na montáž, 
provoz a údržbu armatur (web VAG: oddíl Podpora) musí 
být vždy dodržován a používán.

Svévolné úpravy tohoto produktu a jeho součástí nejsou povole-
ny. VAG nepřebírá žádné záruky nebo odpovědnost za následné 
škody vyplývající z nedodržení tohoto návodu. Při používání HY-
sec Hydraulických pohonů s padacím závažím je nezbytné dodr-
žovat obecně uznávané směrnice pro strojírenství. Montáž musí 
být provedena výhradně kvalifikovanými pracovníky (viz oddíl 6.1 
Všeobecné bezpečnostní předpisy). Další technické parametry - 
rozměry, materiály a  aplikace - jsou uvedeny v  příslušné doku-
mentaci (KAT-A 5512).

Pohony VAG jsou navrženy a  vyrobeny v  souladu s  nejvyššími 
normami kvality a bezpečnost jejich provozu je zaručena. Pohony 
však mohou být potenciálně nebezpečné, pokud jsou nesprávně 
provozovány, nebo pokud nejsou nainstalovány k určenému po-
užití.

Všichni pracovníci, kteří se zabývají montáží, demontáží, provo-
zem, údržbou a opravami pohonů u provozovatele průmyslového 
celku, musí znát a pochopit veškeré předpisy pro provoz a údržbu 
(předpisy pro předcházení úrazům, místní nařízení, aj.).

Před odstraněním ochran a/nebo před zahájením prací na poho-
nech a armaturách musí být uvolněn tlak v potrubní sekci a musí 
být eliminována veškerá rizika. Současně musí být zamezeno ne-
oprávněné, neúmyslné a nenadálé aktivaci a náhodnému pohybu 
způsobenému akumulovanou energií (padající závaží, hydraulický 
válec).

U zařízení, která musí být monitorována, musí být dodržovány pří-
slušné předpisy a nařízení, tj. průmyslová klasifikace a kódování, 
předpisy pro předcházení úrazům, předpisy pro inspekce kotlů, 
bezpečnostní listy AD, atd. Navíc musí být uplatňovány místní 
předpisy pro předcházení úrazům.

1.1.1 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Vzhledem ke vzájemnému působení hydraulického pohonu a cel-
kového zařízení dochází v průmyslovém celku v průběhu montá-
že hydraulického pohonu s padacím závažím ke zvýšení stupně 
rizika, zejména vlivem hydraulického a  elektrického ovládání na 
hydraulické pohony, které způsobují mechanické pohyby.

Obr. 1: Příklad zabezpečovacího zařízení instalovaného na místě instalace 

(pletivový ochranný kryt, ochrana obsluhy před padacím závažím)

Obr. 2: Nebezpečný prostor pod padacím závažím; personál musí být chráněn 

zabezpečovacím zařízením

Při používání HYsec Hydraulických pohonů s  padacím závažím 
musí být dodržovány následující všeobecné bezpečnostní před-
pisy:

Armaturu s hydraulickým pohonem s padacím závažím použí-
vejte výhradně v perfektním technickém stavu zařízení a hyd-
rauliky.

Poruchy hydraulického pohonu s padacím závažím a/nebo ar-
matury musí být okamžitě odstraněny. Neměňte nebo jakýmkoli 
způsobem nepřestavujte armaturu a/nebo hydraulický pohon 
s padacím závažím, jelikož v takovém případě se montážní ná-
vod se stane neplatným a povolení k provozu zanikne.

V žádném případě nesmíte hydraulický pohon s padacím záva-
žím jakkoli modifikovat nebo opravovat.

Hydraulický pohon s  padacím závažím používejte výhradně 
s armaturami za provozních podmínek specifikovaných v kata-
logových listech příslušných armatur (EKN® Uzavírací klapka: 
KAT-A 7-1310; RIKO® Plunžrový ventil: KAT-A 8-2014).

Hydraulický pohon s padacím závažím se bez výslovného povo-
lení nesmí používat v prostředí s nebezpečím výbuchu.

Pracovníci pod vlivem alkoholu, drog či léků nesmí přepravovat, 
montovat, uvádět do provozu, provozovat nebo opravovat ar-
maturu a/nebo hydraulický pohon s padacím závažím. Věk pro-
vozního personálu musí být alespoň 18 let.

Je nezbytné zajistit, aby obsluha byla v pravidelných intervalech 
seznamována s otázkami bezpečnosti práce, předcházení úra-
zům a ochrany životního prostředí. Dále je nezbytné zajistit, aby 
obsluha porozuměla těmto montážním předpisům a dodržovala 
je, a to zejména pokud se týká v nich obsažených bezpečnost-
ních pokynů.
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Použitím vhodné nouzové vypínací funkce zajistěte, aby pro-
vozovaná jednotka mohla být uvedena do bezpečného stavu 
(např. okamžité vypnutí).

Dodržujte výstražné a  informační štítky umístěné na armatuře 
a na hydraulickém pohonu s padacím závažím. Rovněž zajistě-
te, aby nedošlo k jejich odstranění a aby byly vždy čitelné.

Pokud by bylo nezbytné bezpečnostní zařízení vypnout (např. 
při uvádění do provozu nebo v případě údržby), přijměte odpo-
vídající opatření, aby nedošlo k nebezpečným situacím, které by 
mohly vést ke zraněním nebo k poškození zařízení. Dodržujte 
nadřazené provozní předpisy platné pro daný průmyslový celek.

V  průběhu montáže a  údržby nikdy nenechávejte hydraulický 
pohon s padacím závažím bez dozoru.

Hydraulický pohon s  padacím závažím nesmí být uveden do 
provozu bez bezpečnostních zařízení a ochranných krytů.

Vadné komponenty vyměňujte výhradně za originální, které mají 
totožné elektrické a mechanické parametry, jinak nemůže být 
dodržena ani jejich bezpečnost, ani jejich funkce a záruka vý-
robce se stane neplatnou.

Fyzická nebo právnická osoba uvádějící do provozu průmyslový 
celek, v němž je instalována armatura s hydraulickým pohonem 
s padacím závažím, musí zajistit dovybavení nouzovým vypína-
cím zařízením.

V pravidelných intervalech musí být prováděna kontrola řádné-
ho stavu všech bezpečnostních zařízení, příslušenství a  elek-
trických spojů a kabelů.

1.1.2 Další rizika

Zástrčky (např. zástrčky vedení) nesmí být odpojovány, pokud 
jsou pod napětím a/nebo pod zatížením.

Nebezpečí nehody v průběhu transportu, montáže a demontáže 
hydraulického pohonu s padacím závažím v důsledku nekontro-
lovaného pohybu během jeho zvedání.

Riziko znečištění životního prostředí (půdy nebo spodních vod) 
škodlivými látkami (např. hydraulický olej), v případě jejich úniku 
netěsnostmi hydraulického agregátu.

Nekontrolovaný únik hydraulického oleje: K úniku hydraulického 
oleje může dojít při porušení olejového vedení, v případě uvol-
nění spojovacích prvků, které jsou stále pod tlakem, v případě 
poškození hydraulických hadic nebo v důsledku působení nad-
měrných sil.

Vznícení unikajícího hydraulického oleje poblíž zdrojů vznícení 
s povrchovou teplotou vyšší, než je teplota vznícení použitého 
hydraulického oleje.

Pohyby hadicových vedení pod tlakem v případě jejich utržení.

Zranění prstů a  rukou v  případě jejich sevření mezi sestavou 
čerpadla a olejovou nádrží v průběhu snižování polohy sestavy 
čerpadla.

Nebezpečí popálení od některých komponentů s  vyšší povr-
chovou teplotou (např. armatury, motory, tlaková vedení apod.) 
a od hydraulického oleje o teplotě vyšší než 80° C.

Vodivé díly, v nichž se mohou vytvořit nebezpečné elektrostatic-
ké náboje, musí být zapojeny a uzemněny.

Hydraulický pohon s padacím závažím musí být uzemněn v mís-
tě k tomu účelu určeném.

Při nastavování provozního tlaku pomocí tlakového regulačního 
ventilu se musí dbát na to, aby jeho hodnota nepřekročila pří-
pustnou hodnotu provozního tlaku celého agregátu.

Při následujících pracích vznikají z hydraulických po-

honů s  padacím závažím zvláštní zbytková rizika, 

kterým je třeba věnovat mimořádnou pozornost.

V průběhu montáže

Před připojením hydraulického pohonu s  padacím závažím je 
nezbytné příslušnou část provozního celku odtlakovat a odpojit 
od zdroje napětí.

Zajistěte příslušnou část provozního celku proti restartování.

Pokládejte kabely a hadicová vedení tak, aby nemohlo dojít k je-
jich poškození.

Před uvedením agregátu do provozu zkontrolujte, jestli jsou 
všechna těsnění a uzávěry zástrčkových spojů správně nainsta-
lovány a jestli nejsou poškozeny. Tím zabráníte proniknutí kapa-
lin a cizích těles do komponentů hydraulického pohonu.

V průběhu montáže věnujte maximální pozornost čistotě, zabrá-
níte tím proniknutí kapiček kovu ze svařování nebo kovových 
pilin do hydraulických hadic, protože by tím došlo k opotřebení 
a poruchám funkce hydraulického pohonu s padacím závažím.

V průběhu uvádění do provozu

Před uvedením do provozu nechte hydraulický pohon s  pa-
dacím závažím několik hodin aklimatizovat, aby nedocházelo 
k usazování kondenzované vody.

Ujistěte se, že jsou veškeré elektrické a hydraulické spoje obsa-
zeny nebo uzavřeny uzavíracími zátkami. Uvádějte do provozu 
pouze kompletně nainstalovaný hydraulický pohon s padacím 
závažím.

V průběhu čištění

Pro zabránění průniku čisticích prostředků do systému uzavřete 
všechny otvory vhodnými ochrannými prostředky.

V  žádném případě nepoužívejte rozpouštědla nebo agresivní 
čisticí prostředky.

K čištění hydraulického agregátu používejte výlučně mokrý had-
řík z látky, která se netřepí. V případě nutnosti používejte pouze 
vodu se slabým detergentem.

K čištění nepoužívejte tlakový čistič.

Poznámky ke znečišťování životního prostředí

Pracujte s maximální opatrností, aby do půdy, vody nebo kana-
lizace nepronikly žádné látky znečišťující vodu.

Zbytky maziv a použité oleje, obaly a hadry, kontaminované tě-
mito látkami, zlikvidujte v souladu s platnými předpisy.

Po vyřazení agregátu z provozu odvezte komponenty hydrau-
lického agregátu k recyklaci a/nebo je zlikvidujte v souladu se 
zákonnými ustanoveními (viz oddíl 7).

1.2 Správné používání

HYsec Hydraulické pohony s  padacím závažím jsou používány 
jako elektro-hydraulická brzdná a zdvihací zařízení pro uzavírací 
klapky, regulační ventily a zpětné klapky s řízeným uzavíráním.

Ve spojení s vypínací a signalizační jednotkou lze HYsec Hydrau-
lický pohon s padacím závažím použít za určitých podmínek rov-
něž jako regulační pohon.

Technické limity použití pro jednotlivé typy armatur, které mají být 
regulovány (např. provozní tlak, kapalina, teplota atd.), jsou uvede-
ny v dokumentaci příslušných armatur.
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Odlišné provozní podmínky a oblasti použití vyžadují předcházející 
písemný souhlas výrobce!

Při dodání pohonu HYsec E (s interním přívodem oleje) je tlakový 
regulační ventil hydraulického čerpadla zapečetěn lepicími štítky 
a/nebo je označen barvou. V případě, že by později došlo k poru-
šení těchto označení, přestane záruka výrobce platit.

Tento návod obsahuje důležité informace týkající se bezpečného 
a spolehlivého provozu hydraulických pohonů.

Dodržování těchto pokynů vám pomůže:

zabránit rizikům

zredukovat náklady na opravy a prostoje armatury a/nebo celé-
ho průmyslového celku

zvýšit provozní bezpečnost a životnost provozu.

1.3 Značení

Kompletní agregát (sestávající z armatury a namontovaného hyd-
raulického pohonu s padacím závažím) je označena podle normy 
DIN EN 19.

HYsec Hydraulický pohon s padacím závažím je označen identifi-
kačním štítkem, který obsahuje minimálně následující údaje:

VAG Jméno výrobce

DN Jmenovitý průměr šoupátka

PN Jmenovitý tlak šoupátka

Datum výroby

Sériové číslo

2 Doprava a skladování

2.1 Doprava

Pro dopravu na místo instalace musí být kompletní agre-
gát zabalen do stabilního balicího materiálu odpovídají-
cího rozměrům armatury. Kontejner musí ochránit arma-
turu proti povětrnostním vlivům a proti poškození. Pokud 
je armatura přepravována na dlouhé vzdálenosti (např. 
do zámoří) a je vystavena specifickým klimatickým pod-
mínkám, musí být navíc neprodyšně chráněna plastovou 
fólií a musí k ní být přibalen pohlcovač vlhkosti.

Protikorozní ochrana aplikovaná ve výrobním závodě a  všechny 
nástavby musí být během dopravy a  skladování chráněny proti 
poškození vnějšími vlivy.

V případě pohonů musí být zajištěno jejich bezpečné skladování, 
čímž bude zabráněno příčnému zatížení spojovacích míst.

Pro účely přepravy a pro podporu montáže musí být zdvihací pro-
středky, tj. lana a závěsné popruhy, připevněny výlučně k závěs-
ným okům armatury a pohonu.

Válec, olejová nádrž (pouze u  typu HYsec E) nebo další funkční 
komponenty nejsou k tomuto účelu vhodné. Délky a umístění lan/
popruhů musí garantovat horizontální polohu kompletního agre-
gátu po celou dobu manipulace.

V případě kompletních agregátů, které byly ve výrobním závodě 
zabaleny do přepravních beden (dřevěných beden), je třeba re-
spektovat těžiště kompletního zařízení. Poloha těžiště je vyznače-
na na každé straně bedny v našem výrobním závodě a musí být 
vzata v úvahu při každé manipulaci.

2.2 Skladování

Skladování a provozování hydraulického pohonu s padacím záva-
žím je přípustné výhradně na místě a v poloze, kde nemůže vytéct 
žádný olej. Hydraulický pohon s padacím závažím může být při 
dodržení výše uvedených kritérií skladován v balení z výrobního 
závodu až šest měsíců. Pokud budete chtít zařízení skladovat po 
delší dobu než šest měsíců, je nutná konzultace s VAG.

Agregát skladujte v suchém a dobře větraném místě. Zařízení musí 
být umístěno mimo přímý dosah zdrojů tepla. Montážní kompo-
nenty důležité pro funkci pohonu, tj. konzola, válec a  případně 
hydraulický pohon a hydraulické čerpadlo, odpovídajícím ochran-
ným obalem proti prachu a jiným nečistotám.

Veškeré spoje na hydraulickém pohonu s padacím závažím musí 
být uzavřeny uzavíracími zátkami.

Ochranné kryty spojů/přírub a obalové materiály odstraňte až těs-
ně před montáží.

Kompletní agregát může být skladován při teplotách mezi -20° C 
a + 50° C (za předpokladu, že je chráněn vhodným obalem). V pří-
padě skladování při teplotách nižších než 0° C musí být armatury 
a pohony před montáží a uvedením do provozu zahřáty alespoň 
na teplotu +5° C.

3 Vlastnosti výrobku

3.1 Vlastnosti a popis funkce

HYsec Hydraulický pohon s  padacím závažím slouží k  ovládání 
uzavíracích klapek, regulačních ventilů a  zpětných klapek. Jsou 
používány pro zajištění řízeného uzavírání a/nebo otevírání arma-
tury.

Podle oblasti použití rozlišujeme:

Armatury na vstupu do turbíny

Armatury na ochranu čerpadel

Bezpečnostní armatury po případ prasknutí potrubí.

Armatury na vstupu do turbíny a armatury na ochranu čerpadel 
slouží k zabezpečení nebo k řízenému najíždění provozních celků.

Pokud jsou armatury nainstalovány jako bezpečnostní armatury 
po případ prasknutí potrubí nebo jako nouzové uzavírací arma-
tury, průtok se rychle zastaví bez dodání energie zvnějšku, a tím 
slouží k zabránění vzniku vodního rázu.

3.2 Konstrukce

Obecně je HYsec dodáván v následujících variantách:

HYsec F (s  externím přívodem oleje z  externí hydraulické 

jednotky)

HYsec E (s vnitřním přívodem oleje z vlastní hydraulické jed-

notky)
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3.2.1 HYsec F (s externím přívodem oleje z externí 

hydraulické jednotky)

HYsec F (s externím přívodem oleje z externí hydraulické jednotky) 
sestává z jednočinného hydraulického válce, jehož píst vykonává 
brzdnou a zdvihací funkci.

K připojení přívodu oleje slouží šroubení se zářezným prstencem 
podle normy ISO 8434-1 (DIN 2353). Připojovací port na straně 
tyče je uzavřen odvzdušňovacím šroubem. Připojovací místa hyd-
raulického válce mohou být po odstranění šroubení provedena 
trubkovými závity.

Připojovací rozměry jsou uvedeny v  objednávkových specifika-
cích.

Hydraulický válec (4) je zavěšen na připojovací konzoli (2) pomocí 
dvou radiálních čepů (7).

Pístní tyč je spojena s  pákou padajícího závaží (1) na armatuře 
kloubovou hlavou (5).

Ve dně válce je umístěn vnitřní tlumič (6) válce.

Dráha pohybu tlumiče je přibližně 5% zdvihu válce.

Ve standardním provedení jsou na připojovací konzoli (2) umístěny 
nejméně dva koncové spínače (8), které signalizují koncové polo-
hy “OTEVŘENO” a “ZAVŘENO”.

3.2.2 HYsec E (s vnitřním přívodem oleje z vlastní 

hydraulické jednotky)

HYsec E (s vnitřním přívodem oleje z vlastní hydraulické jednotky) 
je varianta pohonu HYsec F (s externím přívodem oleje z externí 
hydraulické jednotky) připravená k provozu.

U této varianty jsou všechna ovládací a regulační zařízení spojena 
do jednoho agregátu.

Pro uvedení do provozu stačí připojit HYsec E přes svorkovnici do 
elektrické sítě.

Elektrické ovládání není v rozsahu dodávky, lze je však instalovat 
dodatečně.

Ovládací a regulační prvky jsou začleněny do čerpací jednotky a/
nebo jsou připevněny k jednotce přírubami.
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Obr. 3: Montáž HYsec E (s vnitřním přívodem oleje z vlastní hydraulické jednotky)

1 Páka s padacím závažím
2 Připojovací konzole
4 Hydraulický válec
5 Kloubová hlava
6 Vnitřní tlumič
7 Radiální čep
8 Koncový spínač, 3 kusy

S2 OTEVŘENO (uvnitř)
S4 ZAVŘENO (vně)
S3 „95% automatické udržování otevření“

9 Solenoidový ventil
9.1 Elektromagnet 24V DC
9.2 Ruční nouzové ovládání
10 Škrticí ventil pro uzavírání armatury
11.1 Zubové čerpadlo
11.2 Spojka čerpadla
11.3 Motor čerpadla
12 Tlakový pojišťovací ventil
13 Ruční čerpadlo
14 Tlakoměr
14.1 Uzavírací ventil
15 Zpětný ventil
16 Tlaková hadice
17 Uzavírací kohout
18 Škrticí ventil se zabudovaným zpětným 

ventilem pro otevírání armaturyHYsec E
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Obr. 4: Montáž HYsec F (s externím přívodem oleje z externí hydraulické 

jednotky

1 Páka s padacím závažím
2 Připojovací konzole
4 Hydraulický válec
5 Kloubová hlava
6 Vnitřní tlumič
7 Radiální čep
8 Koncový spínač, 2 kusy

S2 OTEVŘENO (uvnitř)
S4 ZAVŘENO (vně)HYsec F
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Solenoidový ventil (9) ovládá otevírací a uzavírací pohyb armatury.

Standardně je solenoidový ventil navržen v provedení NO (signál 
nulového napětí) s elektromagnetem 24V DC (9.1).

Možné je i provedení solenoidového ventilu NC (pracovní napětí) 
s použitím jiných běžných napětí DC.

Solenoidový ventil může být ovládán manuálně pomocí ručního 
nouzového ovládání (9.2).

Pomocí škrticího ventilu (10) se nastavuje doba uzavírání armatury 
snižováním polohy padacího závaží.

Čerpací jednotka je propojena s hydraulickým válcem (4) tlakovou 
hadicí (16).

Olejová nádrž je připevněna přírubou přímo na čerpací jednotku 
a  je vybavena plnicím šroubem oleje, indikátorem hladiny oleje 
a vypouštěcím šroubem oleje.

Čerpací jednotka sestává ze zubového čerpadla (11.1), spojky 
čerpadla (11.2) a motoru čerpadla (11.3).

Tato jednotka určuje otevírací dobu armatury v  závislosti na di-
menzi pohonu.

V případě výpadku elektrického proudu lze armaturu otevřít po-
mocí ručního čerpadla (13), které je připevněno k čerpací jednotce 
přírubou.

Integrovaný tlakový pojišťovací ventil (12) chrání hydraulický sys-
tém při provozu čerpadla.

Armatura je nastavena a aretována ve výrobním závodě. Pozdější 
přenastavování není přípustné.

Tlakoměr (14) monitoruje regulační tlak a je možno jej vypnout po-
mocí uzavíracího ventilu (14.1).

Pro signalizaci koncových poloh jsou na připojovací konzoli (2) 
nainstalovány dva koncové spínače (8) pro polohy “OTEVŘENO” 
a “ZAVŘENO”. Třetí, “95%” koncový spínač, slouží k ovládání au-
tomatického udržování otevřené polohy v případě varianty HYsec 
E (viz výkonové parametry a příloha vaší objednávkové dokumen-
tace).

V případě, že si zákazník ovládací jednotku navrhne sám, dopo-
ručujeme řešení s automatickým zpětným pohybem padacího zá-
važí. V případě, že po delší době nečinnosti padací závaží pomalu 
poklesne, koncový spínač “95% automatické udržování otevření” 
aktivuje příkaz ke spuštění čerpadla a padací závaží se opět vrátí 
do koncové otevřené polohy.

3.3 Svorková skříň

Všechny přípojky elektrických přístrojů instalovaných na HYsec 
E jsou zavedeny na svorkovnici ve svorkové skříni (viz svorkové 
schéma).

3.3.1 Technická specifikace svorkové skříně

Rozměry: 200 x 200 x 80 (ŠxVxH)

Materiál: Ocelový plech 1,5 mm

Izolace: Pěna umístěná ve víku

Stupeň ochrany: IP 65

Povrch: Práškový, jemně strukturovaný nátěr

3.3.2 Svorkové schéma

Bližší informace o svorkovém schemata najdete v příloze vaší ob-
jednávkové dokumentace.

4 Montáž do potrubí

4.1 Požadavky v místě instalace

Při montáži kompletní ho agregátu mezi potrubní příruby musí být 
tyto příruby rovnoběžné a souosé. Jestliže potrubí souosé není, 
musí být před instalací armatury osově vyrovnáno, jinak by během 
provozu docházelo k nepřípustným zatížením tělesa armatury, což 
by případně mohlo vést až k prasknutí.

Armatura musí být nainstalována do potrubí bez vnitřní-
ho pnutí. Síly přenášené z  potrubí na armaturu nesmí 
překročit maximální hodnoty specifikované normou EN 
1074-5. Prostor mezi přírubami musí být dostatečně ši-
roký, aby při vkládání armatury nedošlo k poškození ná-
těru čelních ploch přírub.

V případě provádění prací v okolí agregátu (např. nátěrové práce, 
zdění nebo betonování) musí být armatura dostatečně chráněna 
vhodným zakrytím, aby nedošlo k jejímu znečištění.

V případě instalace v potrubích pitné vody musí být použita vhod-
ná těsnění, mazadla a pomocné materiály, schválené pro použití 
v potrubích pitné vody.

Pokud je armatura skladována dlouhou dobu, může dojít ke 
zkřehnutí těsnění a  protikorozní ochrana může zpryskyřičnatět. 
Proveďte vizuální kontrolu pro zjištění případných škod způsobe-
ných při dopravě a pro zjištění nečistot.

Před uvedením armatury do provozu důkladně vyčistěte a  pro-
pláchněte příslušné potrubní sekce.

4.2 Místo instalace

Místo instalace kompletního agregátu musí být zvoleno 
tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro provoz, 
funkční zkoušky a údržbu (např. demontáž a čištění ar-
matury).

Agregát instalovaný ve vnějším prostředí musí být dostatečně 
chráněn proti extrémním atmosférickým vlivům (např. proti námra-
ze) vhodným zakrytím.

Kompletní agregát musí být chráněn proti zatopení.

4.3 Instalační poloha

Kompletní agregát musí být instalován v souladu s vý-
kresem přiloženým k objednávkové dokumentaci.

V případě dalších instalačních poloh, zejména jiných než 
horizontálních, nemůže výrobce zaručit správnou funkci 
armatury a/nebo celého zařízení.

Jakékoli odlišné instalační podmínky musí být specifiko-
vány při objednávce a musí být samostatně projednány 
a odsouhlaseny výrobcem.

Upozornění: Je nezbytné dodržet směr udaný šipkou na 
kompletní armatuře.

Skladování a provoz hydraulického pohonu s padacím 
závažím jsou přípustné výhradně na takových místech 
a v takových polohách, v nichž nemůže docházet k vy-
tékání oleje.

4.4 Montážní předpisy

Zkontrolujte kompletní agregát, zda v průběhu dopravy a sklado-
vání nedošlo k jeho poškození. Kompletní agregát musí být až do 
zahájení montáže chráněn proti nečistotám ze staveniště vhod-
ným zakrytím. Pro zajištění správné funkce je nezbytné všechny 
jeho komponenty pečlivě očistit. VAG nepřebírá odpovědnost za 
následné škody způsobené nečistotami, zbytky z pískování atd.
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V  případě provádění pozdějších nátěrů hydraulického pohonu 
a armatury se barva nesmí dostat na funkční části a identifikační 
štítky. Je-li zařízení před instalací čištěno pískováním, musí být 
tyto části zařízení chráněny vhodným zakrytím. Jestliže jsou k čiš-
tění používána rozpouštědla, musí být zabráněno zničení těsnění 
potrubí nebo armatury těmito rozpouštědly.

Pro spojení přírub armatury s přírubami na potrubí musí být pou-
žity průchozí šrouby s šestihrannou hlavou a šestihranné matice 
s podložkami.

Aby se předešlo vzniku zbytečného napětí, které by mohlo vést 
k prasklinám nebo zlomům, musí být šrouby utahovány rovnoměr-
ně a do kříže. Potrubí nesmí být přitahováno směrem k armatuře. 
Pokud je mezera mezi přírubami armatury a potrubí přiliš široká, 
musí být vyrovnána silnějším těsněním.

Je doporučeno používat gumová těsnění s ocelovou výztuhou po-
dle normy EN 1514-1, tvar IBC. V případě použití lemových přírub 
je použití těsnění tvaru IBC nezbytné.

Při instalaci armatury musíte zajistit, aby potrubní příruby k nimž 
bude připojena byly souosé a ve stejné úrovni. Svařovací práce na 
potrubí musí být prováděny před instalací armatur, aby nedochá-
zelo k poškození těsnění a protikorozní ochrany. Zbytky po sva-
řování musí být před uvedením zařízení do provozu odstraněny.

Potrubí musí být položeno tak, aby bylo zabráněno přenosu škod-
livých sil z potrubí na těleso armatury. V případě, že stavební práce 
na armatuře nebo nad ní ještě nebyly dokončeny, musí být arma-
tura ochráněna proti nečistotám ze staveniště vhodným zakrytím.

4.5 Připojení k elektrické síti

Riziko nebezpečného napětí!

Zajistěte, aby veškeré práce na elektrickém zařízení, kte-
ré nejsou popsány v tomto návodu, byly výlučně prová-
děny odborně kvalifikovanými osobami.

Napájecí kabel pokládejte bezpečně, aby nemohlo dojít k jeho vy-
pnutí, poškození, přiskřípnutí, rozpojení, spadnutí apod. (do země 
nebo do dostatečné výšky na budovách nebo sloupech).

Vybavte zařízení proudovým chráničem (FI RCCB).

Nebezpečí poškození motoru!

Trvale dodržujte technická data uvedená na identifikačním štítku 
motoru.

Porovnávejte druh proudu, síťové napětí a kmitočet.

Druh proudu, síťové napětí a kmitočet musí být porovnávány. Pro 
stanovení parametrů ochranného proudového chrániče je nutné 
vzít v úvahu hodnotu jmenovitého proudu.

4.5.1 Uzemnění hydraulického pohonu

Zajistěte řádné uzemnění hydraulického agregátu (vyrovnání 

potenciálu)!

4.5.2 Elektrické spoje

Všechny elektrické spoje musí být instalovány kvalifikovanými 
osobami v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a předpi-
sy pro předcházení úrazům. Dále musí být dodržovány příslušné 
instalační a  provozní předpisy (např. pro průřezy kabelů, jištění, 
připojení ochranných vodičů (PE) a nouzové vypnutí).

Podle typu provedení může být hydraulický pohon připojen k elek-
trické síti jednou z následujících variant:

Pouze připojení motoru

Připojení motoru a některých komponentů

Připojení motoru a komponentů svorkové skříně

Připojení hydraulického agregátu k ovládací skříňce (volitelné)

Další informace o jednotlivých variantách jsou uvedeny v níže uve-
dených odstavcích.

Při instalaci používejte odpovídající šroubové spoje vhodné pro 
připojení použitých spojovacích kabelů. Všechny šroubové spoje 
a/nebo nepotřebné přívody kabelů do svorkové skříně odborně 
uzavřete. Chraňte motor proti přehřátí vhodnou ochranou, např. 
jističem s ochranou proti výpadku fáze. V klidovém stavu a v pří-
padě vybavení jističe musí být motor zcela odpojen od napětí. Vy-
rovnáním potenciálu musí být zajištěno, aby se zemnící potenciály 
a proudy vyrovnání potenciálu mezi tělesy agregátu nelišily.

Připojení motoru

Motor je chráněn proti prachu a stříkající vodě podle svého stupně 
ochrany (IP kód).

Zkontrolujte, jestli se shodují elektrické parametry hydraulické-
ho agregátu a ovládací jednotky.

Připojte napájecí kabel k motoru.

Svorkové schema se nachází ve svorkové skříni elektromotoru.

Připojení jednotlivých komponentů (HYsec F)

Příslušné komponenty se připojují v  souladu s  jejich provozními 
předpisy.

Připojení do svorkové skříně (HYsec E)

Jednotlivé komponenty se připojují centrálně do svorkové skříně 
podle svorkového schématu (3. 3. 2).

Připojení do ovládací skříňky (volitelné).

Komponenty se připojujído ovládací skříňky podle obvodového 
schématu.

4.5.3 Nouzové vypnutí

Fyzická nebo právnická osoba, provádějící instalaci agregátu/
provozního celku s hydraulickým pohonem s padacím závažím, je 
povinna vybavit ho zařízením pro nouzové vypnutí.

Po nouzovém vypnutí mohou být části hydraulického agregátu 
stale pod tlakem a musí být odtlakovány. Snižujte polohu pada-
cího závaží, až dosáhne nejnižší koncové polohy. Otevřením so-
lenoidového ventilu (9) a  uzavíracího kohoutu (17) vypusťte tlak 
(zkontrolujte tlak na tlakoměru 14). Vypněte elektrickou část.

4.5.4 Kontrola směru otáčení motoru

Když je motor zapojen přímo, proveďte následující test:

Zjistěte směr otáčení motoru krátkým zapnutím a  vypnutím 
(zkušební chod) na ovládací jednotce zařízení.

Směr otáčení musí být identický se směrem udaným směrovou 
šipkou. V případě, že směr otáčení identický není, je třeba jej 
obrátit přehozením fází.

4.6 Hydraulické spoje

Nepoužívejte nadměrnou sílu, abyste vyloučili možnost vzniku 
smykových sil a deformací potrubí a zařízení. Dodržujte správné 
upevnění potrubí.

K  utěsňování používejte výhradně standardní šroubové spoje 
a těsnicí systémy pro olejové hydraulické systémy; v žádném pří-
padě nepoužívejte konopí nebo tmely. V důsledku toho by mohlo 
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dojít ke znečištění a poruchám funkce zařízení.

Instalační předpisy výrobců šroubových spojů musí být striktně 
dodržovány, aby nedocházelo k únikům olejů. Doporučujeme po-
užívat šroubové spoje s pružným těsněním.

Jako potrubí musí být použity přesné bezešvé ocelové trubky po-
dle normy DIN 2391/části 1 a 2.

Dbejte na správné uložení hadic, aby nedocházelo k jejich odírání 
a aby nemohly narážet do dalších komponentů.

Veškeré provedené montážní práce (včetně elektroinstalací) musí 
být po jejich ukončení překontrolovány odborníkem a  musí být 
kompletně zdokumentovány.

Bezpodmínečně používejte vaše osobní ochranné prostředky (zá-
chranné lano, ochrannou obuv, ochranné rukavice atd.).

Před zahájením prací na hydraulickém agregátu a elektrickém za-
řízení vždy vypněte hlavní síťový vypínač, zajistěte jej proti neúmy-
slnému zapnutí visacím zámkem (klíč vyjměte) a opatřete varov-
ným štítkem.

Pod hydraulický agregát umístěte záchytnou nádrž, která by v pří-
padě úniku kapaliny byla schopna pojmout celý její objem. V pří-
padě, že záchytná nádrž není zahrnuta v rozsahu dodávky, fyzická 
nebo právnická osoba uvádějící agregát do provozu musí záchyt-
nou nádrž opatřit a připevnit ji na místě instalace.

Upozornění: U varianty HYsec F (s externím přívodem 
oleje z externí hydraulické jednotky) musí být respekto-
vány instalační a provozní pokyny výrobce hydraulické-
ho agregátu.

4.7 Po montáži

Momentovým klíčem znovu utáhněte všechny šrouby a  matice 
zařízení. Dodržujte utahovací momenty šroubů specifikovaných 
v platných normách pro všechny spojovací prvky.

Před uvedením agregátu do provozu zkontrolujte správnou funkci 
motorové ochrany.

5 Uvedení do provozu a provoz

5.1 Všeobecně

Před uvedením hydraulického pohonu, armatury a celého zaříze-
ní do provozu proveďte vizuální kontrolu všech funkčních prvků. 
Zkontrolujte správné utažení všech šroubových spojů. Navíc musí 
být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy citované v tomto 
návodu.

Poznámka: Čerpadlo nesmí být v žádném případě provozováno 
nasucho, protože by hrozilo jeho poškození nebo dokonce zničení.

Podle Směrnice 2006/42/EC nesmí být zařízení uváděno do pro-
vozu až do momentu, kdy je potvrzeno, že agregát/provozní ce-
lek, do kterého má být armatura s hydraulickým pohonem s pada-
cím závažím instalována, splňuje ustanovení všech souvisejících 
směrnic EU.

V důsledku montáže komponentů hrozí další/jiné druhy nebezpe-
čí. Z toho důvodu je nezbytné dodržovat pokyny uvedené v pro-
vozních předpisech pro celý provozní celek. To se týká zejména 
“mechanických rizik” (EN 12100-1, DIN EN ISO 14121-1), která 
mohou vzniknout v souvislosti s mechanickými pohyby agregátu 
iniciovanými hydraulickým agregátem a  hydraulickým pohonem 
(válec, motor).

Po řádném ukončení montáže může být zahájeno uvádění do pro-
vozu a funkční zkouška.

5.2 Příprava zkušebního provozu

Celková vizuální kontrola za účelem identifikace škod způsobe-
ných při přepravě a působením nečistot.

Zkontrolujte pevné uložení padacího závaží.

Kromě toho musí být podle přiloženého výkresu zkontrolována 
vzdálenost od středu hnacího hřídele ke středu padacího závaží.

Zkontrolujte čistotu a správnost instalace potrubí.

Zkontrolujte utažení šroubových spojů a přírub.

Zkontrolujte správné spojení hadic a  kabelů a/nebo zařízení 
v souladu s montážními výkresy a/nebo obvodovým schéma-
tem.

Zkontrolujte správnost připojení hnacího motoru.

Zkontrolujte, jestli hladina specifikovaného oleje dosahuje 
k horní rysce.

5.3 Provádění zkušebního provozu

Po dobu průběhu zkušebního provozu musí veškerý neoprávněný 
personál opustit nebezpečný prostor!

Přítomen může být výlučně personál výrobce, případně zaměst-
nanci údržby a  obsluhy. V  případě nutnosti musí být vybave-
ni vhodnými ochrannými prostředky, tzn. ochrannými brýlemi 
a ochrannou přilbou.

Předcházení úrazům:

Pokud v momentu zahájení provozu ještě nebyl v prostoru pada-
cího závaží nainstalován pletivový ochranný kryt, je nezbytné za-
jistit, aby se v nebezpečném prostoru nikdo nepohyboval. Jestliže 
v případě větších jmenovitých průměrů musí osoby vstoupit do 
potrubí při otevřené armatuře, padací závaží musí být navíc me-
chanicky zabezpečeno.

5.4 Otevírání armatury

Zcela otevřete uzavírací ventil.

Zkontrolujte, jestli se směr otáčení hnacího motoru shoduje 
s předepsanýmsměrem otáčení čerpadla.

Krátce zapněte a vypněte motor a vyzkoušejte!

Uzavřete solenoidový ventil.

Nastartujte čerpadlo od nuly a sledujte případné neobvyklé zvu-
ky.

Padací závaží je v horní, zdvižené poloze.

Poznámka: Po dosažení koncové otevřené polohy musí být po-
mocí koncového spínače motor čerpadla (11.3) řádně vypnut.

Odvzdušněte zařízení. Během této činnosti opatrně uvolněte 
vysoko umístěné šroubové spoje, resp. odvzdušňovací šrouby. 
Odvzdušnění je dokončeno, jakmile v nádrži není žádná olejová 
pěna, nedochází k žádným trhavým pohybům a nejsou slyšet 
žádné neobvyklé zvuky.

Po ukončení procesu plnění opět pevně utáhněte šroubové spo-
je.

5.5 Uzavírání armatury

Z bezpečnostních důvodů musí být v průběhu uvádění do provozu 
a  po ukončení oprav zkontrolováno ovládání armatury padacím 
závažím pomocí uzavíracího kohoutu (17), tzn. že tento uzavírací 
kohout musí být uzavřen. Když je nyní agregát aktivován pomocí 
solenoidového ventilu (9), padací závaží zůstává ve své horní kon-
cové poloze.

Pomalým otevíráním uzavíracího kohoutu (17) je pak iniciován uza-
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vírací pohyb.

Pokud hydraulický pohon s padacím závažím funguje bez problé-
mů, může být uzavírací kohout zcela otevřen.

Uzavírací kohout pak zůstane otevřen. Doba uzavírání se nastavu-
je pomocí škrticího ventilu (10).

Upozornění: Před zapnutím automatického ovládání 
musí být uzavírací kohout (17) otevřen.

Poznámka:

Monitorujte ovládací zařízení a měřicí přístroje.

Pozorujte, zda nejsou slyšet neobvyklé zvuky.

Monitorujte hladinu oleje a v případě nutnosti olej doplňujte.

Kontrolujte těsnost.

Znovu utáhněte všechny šroubové spoje, i když jsou těsné.

Upozornění: Šroubové spoje znovu utahujte pouze teh-
dy, když je zařízení odtlakováno.

5.6 Funkční zkouška a tlaková zkouška

Funkční části kompletního agregátu musí být před namontováním 
alespoň jednou kompletně otevřeny a uzavřeny a musí být zkont-
rolována jejich provozuschopnost.

Upozornění: Uzavřená armatura smí být zatížena pouze 
do výše jejího jmenovitého tlaku (viz technická specifika-
ce v  dokumentaci armatury). Pokud zkušební tlak při 
provádění tlakové zkoušky potrubí překročí maximální 
dovolený tlak v uzavíracím směru armatury, musí být tlak 
vyrovnán pomocí otoku (tzv. bypassu).

Před každou zkouškou musí být nově instalované potrubní sys-
témy pečlivě vyčištěny a  zbaveny veškerých cizích těles. Jestli-
že v potrubí zůstanou zbytky nebo nečistoty, může při proplachu 
potrubí dojít k ucpání instalovaného zařízení. To by zhoršilo nebo 
dokonce zablokovalo funkci hydraulického pohonu a armatury.

Zvláště po ukončení oprav, ale také během uvádění nového zaří-
zení do provozu, musí být potrubní systém při plně otevřené arma-
tuře znovu propláchnut. V případě, že byly použity čisticí a dezin-
fekční prostředky, nesmí tyto prostředky narušit materiál zařízení.

5.7 Bezpečnostní pokyny pro provoz

Hydraulický agregát nesmí být provozován v případě, když:

je prováděna údržba a opravy,

je hydraulický agregát poškozen nebo pokud je podezření, že by 
mohl být během provozu poškozen,

hydraulický agregát není vůbec nebo pouze částečně naplněn 
olejem.

Jestliže je u  hydraulického pohonu zjištěno jakékoli poškození 
nebo zničení v místech jeho připojení nebo na napájecím vedení 
nebo pokud by bylo nemožné provozovat pohon z jiných důvodů 
(ložisková vůle, poškozená těsnění), hydraulický pohon musí být 
okamžitě odstaven z provozu a zabezpečen proti neúmyslnému 
uvedení do provozu a/nebo nesmí být do provozu uveden vůbec.

6 Údržba a opravy

6.1 Všeobecné bezpečnostní předpisy

Před provedením inspekce a údržbových prací na armatuře nebo 

jejích nástavbách uzavřete natlakované potrubí, odtlakujte je a za-
bezpečte proti neúmyslné aktivaci. Podle druhu a nebezpečnosti 
provozní kapaliny je nezbytné dodržovat všechny povinné bez-
pečnostní předpisy!

Po ukončení údržbových prací a před znovuuvedením do provozu 
zkontrolujte těsnost všech spojů. Proveďte kroky pro uvedení do 
provozu (viz oddíl 5).

Vždy je nutné respektovat a dodržovat zákonná a místní ustano-
vení, právě tak jako bezpečnostní předpisy a předpisy pro před-
cházení úrazům.

Je bezpodmínečně nutné zabránit jakýmkoli škodám, které by 
mohly být způsobeny elektrickým proudem a proudovým tokem. 
Přípojky a  spoje nesmí být nikdy rozpojovány, jestliže jsou pod 
tlakem nebo pod proudem.

Servis, údržba, inspekce a výměna náhradních dílů musí být vý-
hradně prováděny kvalifikovaným personálem. Provozovatel zaří-
zení je zodpovědný za výběr spolehlivých zaměstnanců a/nebo za 
zajištění náležitých odborností.

V  případě, že zaměstnanci provozovatele nemají požadovanou 
kvalifikaci, musí před prováděním jakýchkoli prací absolvovat ško-
licí kurz. Tento školicí kurz může být proveden např. zaměstnanci 
servisu VAG.

Navíc musí provozovatel zařízení zajistit, aby všichni zaměstnanci 
tomuto návodu a dalším předpisům v něm uvedeným porozuměli.

V  průběhu prací, u  nich jsou vyžadovány nebo předepsány 
ochranné prostředky, tzn. bezpečnostní obuv, ochranné přilby, 
ochranný oděv, ochranné brýle, ochranné rukavice atd., musí být 
tyto ochranné prostředky vždy používány.

V každém případě musí být zabráněno neoprávněnému, nespráv-
nému nebo nárazovému používání armatury. Před zahájením veš-
kerých prací na armatuře a celém zařízení musí být příslušná po-
trubní sekce odtlakována a/nebo odpojena od zdroje napětí.

6.2 Inspekční a provozní intervaly

Správná funkce HYsec Hydraulického pohonu s padacím závažím 
musí být měsíčně kontrolována. O  jednotlivých kontrolách musí 
být proveden písemný záznam v provozním deníku.

Krátkodobým otevřením solenoidového ventilu (9) padací závaží 
poklesne. V automatickém režimu se armatura okamžitě vrátí do 
otevřené polohy. Kromě toho musí být měsíčně prováděny násle-
dující kontroly:

Hladina oleje: Když je armatura otevřena (padací závaží je v hor-
ní poloze), musí hladina oleje dosahovat do středu olejoznaku.

Tlak na tlakoměru: Když je armatura otevřena (padací závaží je 
v horní poloze), tlak na tlakoměru nesmí klesnout pod 10 barů.

Automatický návrat do otevřené polohy: Motor čerpadla se ne-
smí zapínat častěji než jedenkrát za hodinu.

V případě extrémních provozních podmínek musí být kontroly pro-
váděny častěji.

6.3 Údržba a výměna náhradních dílů

Jako přehled dílů pro následující popisy a pracovní operace slouží 
schématické znázornění (viz oddíl 3.2).

6.3.1 Doporučená výměna dílů

Olej měňte každé čtyři roky příp. častěji, v závislosti na provoz-
ních podmínkách a stavu/znečištění oleje (viz oddíl 6. 3. 2).

Těsnění vyměňujte každých pět let.

Hadicová vedení vyměňte nejpozději po šesti letech provozu, 
včetně doby skladování max. dva roky (viz oddíl 6. 3. 4).
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V případě extrémních provozních podmínek je nutné doporučené 
intervaly výměny zkrátit.

6.3.2 Výměna oleje

Snižujte polohu padacího padací závaží až do dosažení dolní kon-
cové polohy. Otevřením solenoidového ventilu (9) a  uzavíracího 
kohoutu (17) vypusťte tlak. Zkontrolujte tlak na tlakoměru (14). Vy-
pněte elektrickou část. Vyšroubujte plnicí šroub oleje. Vyšroubujte 
vypouštěcí šroub oleje na olejové nádrži a vypusťte použitý olej 
do připravené nádoby vhodné k tomuto účelu. Vždy vypouštějte 
a doplňujte olej o provozní teplotě.

Plnění hydraulického systému

Zašroubujte všechny vypouštěcí šrouby oleje. Olej plňte přes jem-
né síto. Když je vysunuta pístní tyč, musí hladina oleje dosahovat 
do středu olejoznaku. Za účelem odvzdušnění armaturu několikrát 
otevřete a zavřete. Pokud to bude nutné, přidejte olej.

Upozornění: Velmi starý olej doplněním čerstvého oleje 
nevylepšíte. Olej musí být vyměněn kompletně.

Intervaly výměny oleje závisí hlavně na jeho stavu (např. obsahuje-
-li vodu nebo nějaké částice), na provozní teplotě a doplňovaném 
množství. Intervaly výměny bývají obvykle na základě laborator-
ních testů a přiměřené péče adekvátně prodlouženy.

Na základě následujícího přehledu je možné získat informace 
o stavu hydraulického oleje pomocí jednoduché vizuální kontroly. 
Přesné informace o stavu oleje je však možné získat pouze pomo-
cí laboratorních testů.

Stav Znečištění Pravděpodobná příčina

Tmavé zabarvení Produkty oxidace
Přehřátí, zmeškaná 
výměna oleje (event. 
průnik oleje zvnějšku)

Mléčné zakalení Voda nebo pěna Vniknutí vody 
nebo vzduchu

Separace vody Voda Vniknutí vody, např. 
z chladicí kapaliny

Vzduchové 
bublinky Vzduch

Vniknutí vzduchu, např. 
kvůli nedostatku oleje 
nebo kvůli netěsnému 
sacímu vedení

Rozptýlené nebo 
usazené částice Pevné cizí látky

Abrazivní částice, 
nečistoty, produkty 
stárnutí

Zápach 
spáleného oleje Produkty stárnutí Přehřátí

Doporučený olej: RENOLIN MR 520 (nebo ekvivalentní)

Výrobce: Fuchs Europe Schmierstoffe GmbH Mannheim

Množství oleje: Podle objednávkové specifikace zákazníka

6.3.3 Výměna těsnění

Po výměně oleje by měla být take vyměněna veškerá měkká těs-
nění, která byla vystavena dynamickému namáhání.

6.3.4 Výměna hadicových vedení

V návaznosti na výměnu oleje je doporučeno vyměnit všechna ha-
dicová vedení.

Špatná volba hadic může mít za následek smrtelné úrazy, fyzic-
kou újmu a škody na majetku. Nepoužívejte hadice nebo hadicová 
vedení neznámého původu nebo pokud jsou neúplně označena!

Poškozená hadicová vedení musí být okamžitě vyměněna!

Hadicová vedení musí podle normy EN 982 vyhovovat všem po-
žadavkům specifikovaným v příslušných evropských a/nebo me-
zinárodních normách.

Upozornění: Ocelí vyztužené hadice musí být nahraze-
ny pouze ekvivalentními hadicemi.

Zkouška / Kontrola

Provozní stav hadicových vedení musí být z hlediska bezpečnosti 
zkontrolován kvalifikovaným personálem před uvedením do pro-
vozu a poté musí být kontrolován nejdéle každých šest měsíců 
pokud není v dalších směrnicích uvedeno jinak.

Dále musí být dodržovány předpisy výrobců hadic, týkající se 
doby skladování. Skladovací prostor musí být chladný (do 25 °C), 
suchý a chráněný proti přímému slunečnímu světlu. Nevystavujte 
hadice zdrojům generujícím ozon, jelikož působení ozonu zkracuje 
jejich životnost.

Doba skladování a doba používání

Hadicová vedení se nemají používat déle než šest let, 
včetně maximálně dvouleté doby skladování (podle nor-
my DIN 20066). Dobou používání rozumíme součet doby 
skladování a doby používání, počínaje datem výroby.

Při výrobě hadicových vedení nemají být hadice (jako metrové 
zboží) starší než čtyři roky. VAG nepřebírá záruky za škody způso-
bené v důsledku použití starých hadic.

Norma DIN 20066 “Provedení hadic” obsahuje informace o roz-
měrech, požadavcích, zkouškách a značení, které jsou zapotřebí 
pro pořízení náhradních dílů.

Výměna hadicových vedení

Hadicová vedení musí být vyměněna, jestliže byly při kontrole zjiš-
těny následující závady:

Poškození obalu hadice až k výztuze (např. odřený obal na ně-
kterých částech hadice, naříznutí nebo trhliny)

Zkřehnutí obalu hadice (tvorba trhlin v materiálu hadice)

Deformace, které neodpovídají původnímu tvaru hadicových ve-
dení, jak v odtlakovaném stavu, tak pod tlakem (viz DIN 20066)

Únik na hadici, hadicovém vedení nebo na hadicovém šroubení

Poškození nebo deformace hadicového šroubení, které snižují 
funkčnost a pevnost hadicového šroubení nebo spoje mezi ha-
dicí a šroubením

Uvolnění hadice ze šroubení (šroubového spoje)

Snížení funkčnosti a pevnosti hadicového šroubení následkem 
koroze

Nedodržení požadavků na instalaci (viz DIN 20066)

Překročení doby skladování a doby používání.

6.3.5 Zkušební protokoly a zprávy o inspekci

Kontrolní činnosti, údržbové práce a  kontroly těsnosti musí být 
průběžně dokumentovány. Příslušný zkušební protokol lze objed-
nat přímo u servisního oddělení VAG.
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7 Likvidace

Při definitivním vyřazení armatury z provozu doporučujeme s ohle-
dem na životní prostředí armaturu důkladně očistit, demontovat 
a roztřídit dle kategorií materiálů.

S roztříděnými materiály naložte následovně:

Kovové části likvidujte jako železo a ocel kód 170405 (možno 
použít jako druhotnou surovinu).

Pryžové části uložte na skládce ostatních odpadů nebo likviduj-
te ve spalovně, kód odpadu 070299.

Standardní i  speciální povrchové úpravy patří mezi polymerní 
materiály, které je možné likvidovat společně s kovem, na němž 
jsou naneseny.

Likvidaci hydraulického oleje provádějte dle platné legislativy.

Likvidaci zbytků hydraulického oleje provádějte v souladu s pří-
slušnými bezpečnostními záznamovými listy hydraulických ole-
jů.

POZOR! Pokud byla armatura během svého provozu 
v kontaktu s nebezpečnými látkami a po vyřazení nebyla 
řádně očištěna, spadá do kategorie nebezpečných od-
padů a je třeba ji zlikvidovat dle platné legislativy.

8 Kontakty

VAG s.r.o.

Lipová alej 3087/1

695 01 Hodonín

Česká republika

Tel.: +420 518 318 111

E -mail: armaturka@vag-group.com

Web: www.vag-armaturka.cz

VAG Servis

Tel.: +420 518 318 338

Mob.: +420 602 777 592

E-mail: service-cz@vag-group.com
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VAG si rezervuje právo provést technické změny a používat materiály stejné nebo vyšší kvality 
bez předchozího upozornění. Použité obrázky jsou pouze orientační a tudíž nezávazné.

9 Odstraňování závad

Při provádění všech oprav a údržbových prací na armatuře musí být dodrženy obecné bezpečnostní pokyny uvedené v oddílu 6.1!

Problém Možná příčina Náprava

Motor čerpadla 
(11.3) je v činnosti, 
ale padací závaží se 
nepohybuje nahoru 
z uzavřené polohy

Solenoidní ventil 
(9) není uzavřen

Napětí magnetu není správné

Nulový klidový proud: prověřte 
správnost hodnoty napětí

Pracovní proud: prověřte, jestli 
je magnet bez napětí

Magnet je vadný Vyměňte magnet
Solenoidní ventil je vadný Vyměňte solenoidní ventil

Po zkušebním 
uzavření uzavíracího 
kohoutu (17) tlak 
na manometru 
nevzrůstá

Motorové čerpadlo 
nedodává olej

Napětí motoru 
není správné Prověřte napětí motoru

Motor je vadný Vyměňte motor

Tlakový pojišťovací ventil (12) je vadný Vyměňte tlakový pojišťovací ventil

Tlak na manometru 
vzrůstá, ale 
padací závaží 
se nepohybuje 
směrem nahoru

Hodnota nastavená na tlakovém 
pojišťovacím ventilu (12) je příliš nízká

Nastavte tlakový pojišťovací ventil 
na vyšší hodnotu (max. 220 bar)

Změnily se 
ovládací síly

Zvýšily se třecí síly Zkontrolujte volnost chodu, příp. promažte
Změnily se provozní 
podmínky

Znovu prověřte podmínky 
provozních momentů

Motor čerpadla (11.3) je v činnosti, 
ale padací závaží se pohybuje nahoru 
z uzavřené polohy příliš pomalu

Čerpadlo je vadné Vyměňte vadné čerpadlo

Nedostatek oleje v horní nádrži Doplňte olej

Když je armatura automaticky 
udržována v otevřené poloze, motor 
čerpadla (11.3) se spouští příliš často

Solenoidní ventil (9) netěsní Rozeberte solenoidní ventil, vyčistěte jej 
a pokud to bude nutné, vyměňte ho

Zpětný ventil (15) netěsní Rozeberte zpětný ventil, vyčistěte jej 
a pokud to bude nutné, vyměňte ho

Píst ve válci (4) netěsní Vyměňte těsnění pístu (pohon 
musí být rozebrán)

Po aktivaci kroku 
rychlého uzavření 
padací závaží 
nepadá dolů

Po aktivaci kroku 
rychlého uzavření 
tlak na tlak na 
tlakoměru neklesá

Uzavírací kohout (17) je uzavřen Otevřete uzavírací kohout otočením doleva

Průtok škrticím ventilem (10) je uzavřen Uvolněte škrticí průřez otočením 
otočného knoflíku doprava

Solenoidní ventil 
(9) není otevřen

Napětí magnetu 
není správné

Nulový klidový proud: prověřte, 
jestli je magnet pod napětím
Pracovní proud: prověřte správnost napětí

Po aktivaci kroku 
rychlého uzavření 
tlak na tlak na 
tlakoměru klesá

Moment padacího 
závaží je příliš nízký Třecí síly se zvýšily Eliminujte stagnaci 

Viz výše

Pokud existuje 
dostatečná 
rezerva pohonu, 
zvyšte moment 
padacího závaží


