
Mechanické usporádání

V elektrohydraulickém lineárním pohonu
(Elhy) jsou slouceny všechny základní
prvky hydraulického zarízení v jedinou
konstrukcní jednotku. Tento pohon
sestává z hydraulického cerpadla s
elektríckým hnacím motorem, rídicího
hydraulického systému a pracovního
válce s pístem a zdvihací tycí. Premenuje
elektrickou energii hydraulickou cestou v
mechanické prímocaré pohyby.

Prístroje Elhy jsou vám k dispozici ve
trech rozdílných radách pri stejném
funkcním principu, pri stejném vnítrním
usporádání a pri stejném vnejším tvaru.
Ponevadž se tyto výrobní rady rozlišuji
pouze svými montážními rozmery, platí
údaje v této brožure všeobecne pro
všechny rady.

Ve skríni motoru se nacházi stator

hnacího motoru, který je proveden jako
trifázovýí asynchronní motor s klecovým
rotorem. Elektrické pripojení je
provedeno pomocí svorkové schránky,
která tesne uzavirá skrín motoru. Na

skríni motoru se nachází nálitkové nožky,
které slouží k upevnení prístroje Elhy.
Rotor s hrídelem je uložen jednak ve
skríni motoru a jednak v ložiskovém štítu.
Na hrídeli je upevneno lopatkové kolo
cerpadla. Nad lopatkovým kolem se
nachází vodicí válec s axiálne pohyblivým
pístem. Vnitrní prostor prístroje je
naplnen až k úrovni plnicího otvoru
hydraulickým médiem.

U provedení s rídícími j vratnými
pružinami jsou tyto usporádány mezi
pístem a dnem vodicího válce.
Regulacní pružina (standardní rada)
nebo tlumicí pružina (rada dle DIN

tlumící pružina R

15430 vcetne zvláštních variant s

prihlédnutím k norme DIN 15430) je
montována na zdvihací tyc prístroje Elhy.
Spojovací cepy regulacní pružiny, napr.
pro spojení s brzdovým soutycím, leží ve
stejné výšce jako spojovací otvor zdvihací
tyce, takže je k dispozici montážní výška
h 1 dle základního provedení.

Pripojovací spona tlumící pružiny má
rozmery príslušné hlavice zdvihací tyce,
takže montážní rozmery u prístroju
vcetne a bez tlumici pružiny jsou
identické.

Prístroje Elhy mohou být osazeny
indukcními nebo mechanickými
spínacími prvky, címž je napr. Umožnen
dozor nad uvolnovací nebo uzavírací

polohou brzdy jakož i nad opotrebním
brzdového obložení.

1.20 skrín motoru, úplná
1.21 skrín motoru
1.22 stator

1.23 pojistný plech
1.40 rotor
1.41 radiální kulickové ložisko

1.50 ložiskový štít
1.51 radiální kulickové ložisko

1.60 lopatkové kolo
1.61 krycí kotouc
1.62 krycí desticka
1.63 štítek ložiska-horní cást

1.64 krycí deska
1.70 kroužek tvaru O

1.80 záverný šroub s tesnením
1.90 cep
2.10 pláš't válce
2.20 zdvíhací tyc
2.21 hlavice zdvihací tyce
2.30 píst

regulacní pružina R

2.31 tesnící pás
2.40 rídícíjvratná pružina
2.41 rídícijvratná pružina
2.50 tesnící systém zdvihací tyce, úplný
2.51 stírac

2.52 prídržná podložka
2.53 zvláštní radiální tesnení hrídele
2.70 vodící válec

2.72 regulacní zátka
2.73 ventil
2.74 kroužek tvaru O
2.80 tesnení
3.00 svorková schránka, úplná
3.10 rám svorkové schránky
3.11 speciální tesnení
3.20 svorkovnice, úplná
3.30 poklop svorkové schránky
4.00 regulacní pružina, úplná
4.10 trubka pružiny
4.20 tlacná pružina
4.30 talír pružiny
4.40 závrtný šroub, vcetne šestihranné

matice se sverací cástí a podložkou
5.00 tlumicí pružina, úplná
5.10 cepicka
5.20 pripojovací spona
5.30 tlacná spona
5.40 tlacná pružina
5.50 závrtný šroub, vcetne šestihranné

matice se sverací cástí a podložkou

Upozornení:
Znázornené pozice v rezu výkresu
mohou být pod uvedeným císlem
soucástky objednány jako náhradní díly,
pricemž je potrebný údaj presného
typového oznacení Elhy a pokud možno i
výrobní císlo prístroje.

provedení s ochranným krytem
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Funkce a funkcní charakteristika

EB320/100

2.53

2.80

2.10

2.73

2.70

2.40

2.31

1.60

1.50

1.70

1.51

1.23

1.22

1.40

1.21

1.41

1.42

1.90

2.52

2.51
1.80

2.74

2.72

2.20

2.30

1.62

1.63

1.64

3.10

3.30

3.20

3.50

3.00

3.11

1.80

Rídící / vratná pružina C
Pokud je mezi pístem a dnem vodicího
válce umístena rídící/vratná pružina,
pusobí potom oproti hydraulické síle síla
pružiny. Z toho duvodu je jako
manipulacní síla k dispozicí ješte rozdíl
obou sil.

Regulacní pružina R / tlumicí pružina P
Pomocí regulacních resp. tlumících
pružin, které jsou hlavne používány u
prístroju Elhy jako uvolnovace brzd, se
dosáhne pri brzdení plynule stoupající
brzdné síly, od dosednutí brzdových
celistí až do zastavení, tudíž brzdení je
velmi mekké. Prí uvolnování brzdy brzdná
síla klesá plynule od maximální hodnoty
až na nulu.

Zdvihací, spouštecí a škrticí
ventily H, S, D
Je-Ii prístroj Elhy vybaven jednou z
techto trech variant ventílu, pusobí tato
potom v hydraulickém obvodu jako
regulacní místo hydraulického proudu v
jednom nebo v obou smerech.
Nejcastejší variantou ventílu, speciálne
pro nasazení prístroju Elhy jako
uvolnovace brzd, je provedeni spouštecí
ventil (8), které zpusobuje zpoždený
zpetný pohyb pistu a tím i casove k
vypínacimu momentu zpoždené
zapadnuti brzdy. Ve stavecím (zdvihacím)
smeru pístu dochází k otevrení ventilu
proudícím tlakem v hydraulickém
obvodu, pricemž tento ventíl uvolní
znacne vetší prutokový prurez v
mezistene mezi prostorem válce nad
pistem a obtokovým kanálkem, címž
umožní rychlý stavecí (zdvihový) pohyb.
Behem zpetného pohybu je ventil
uzavren, jak pomocí ventílových pružin,
tak i proudícim tlakem, hydraulické
médium muže protékat pouze otvorem,
který je uvolnen príslušnou polohou
regulacní zátky.

)

Motorem pohánené lopatkové kolo
vytvári prostoru pod pístem hydraulický
tlak. Na plochu pístu tím pusobí
hydraulická síla, která je závislá od
hydraulického tlaku a od velikosti plochy
pístu. Pod vlívem hydraulické síly se
pohybuje pist nahoru a vytlacuje nad ním
se nacházející hydraulické médium
obtokovým kanálkem do vstupního
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otvoru lopatkového kola. Zpetný pohyb
pistu se uskutecní po vypnutí motoru
pod vlivem vnejšího zatížení resp. vlivem
zabudované direktivní pružiny. Pritom
docházi ke zpetnému pretlacování
hydraulického média z prostoru pod
pístem pres lopatkové kolo a obtokový
kanálek telesa do prostoru válce nad
pistem.

U varianty zdvihací ventíl (H) je ventil
usporádán tak, aby pusobíl v
protichudném hydraulickém smeru
proudení a tím i pusobil v protichudném
smeru pohybu pístu.

U provedení se škrticím ventilem (D)
pusobí ventil jak ve smeru spouštení tak
i ve smeru zdvihu, takže v obou
pohybových smerech pístu dochází ke
zpomalování. Nastavení príslušných
stavecích resp. zpetných casu se provádí
pomocí regulacnich zátek a muže být
plynule meneno.



ventilová deska

Druhy provozu
Pristroje Elhy se provozují prevážne v
prerušovaném provozu (S3). Vyskyuji se
také i pripady, kdytyto prístroje jsou
dlouhou dobu trvale zapnuty (S1), jako
napr. u brzd pojezdových podvozku, kdy
musí být trvale odbrzdeny. Prerušovaný
provoz je urcován procentuální dobou
zapnutí (%DZ) a cetnosti spí~ání (c/h).
Hranice namáháni pristroju Elhy je
urcena ohrevem konstrukcnich cásti a

provozního média. Je vyvolána ztrátami,
které vznikají v motoru a v cerpacím
systému. Vycházeje z teploty okolí +40'C
pohybuji se prípustné provozní teploty
pod 100·C. Pri vysokých teplotách okolí
(tropické oblasti, instalace v blízkosti
peci atd.) musi být volen takový zpusob
provozu, aby nedošlo k prekrocení
prípustné provozní teploty. Jinak se sníží
životnost prístroju, což je nutno vzít v
úvahu pri projektováni. Neprerušovaný
trvalý provoz prístroju Elhy vede k
nejvýše prípustnému zahrátí. Pri
prerušovaném provozu je nutno vzit v
úvahu, že dosažení vysokého poctu cyklu
zap/vyp je možné, jak je uvedeno v
tabulce provozních hodnot, když je hnací
motor zapínán pouze v jednom smeru
otácení. Pri reverzním provozu je možný
pocet spinacich cyklu znacne menší.

plášt válce

regulacní zátka

plášt válce

vodicí válec

regulacní zátka

plášt válce

vodicí válec

vodici válec

regulacní zátka

tlacná pružina

škrticí ventil

spouštecí ventil

ventilová deska

zásuvný cep ventilu

tlacná pružina

závlacka

závlacka

ventilová deska

tlacná pružina

zásuvný cep ventilu

zdvihací ventil

zásuvný cep ventilu

Regulace brzdení B
Regulace brzdení se používá k regulaci
trífázových motoru na nizké otácky
nezávisle na zatížení, napr. ve zdvihacím
zarízeni montážnich jerábu. Pro takovýto
pri pad nasazeni nabizime speciálni
pristroje Elhy, jejichž volba by se mela
odsouhlasit individuálne.

Provozní vlastnosti

U pristroje Elhy u zakladnim provedení
se uskutecnuje pohyb na základe
hydraulické síly a zpetný pohyb pod
vlivem vnejší síly (bremene). U pri stroje
se zabudovanou ridícíjvratnou pružinou
je zpusoben zpetný pohyb jejím vlivem.
Hydraulická síla musí mimo svého
bremene prekonat ješte i pohybové

odpory. Zredání je meke, ponevadž
behem rozbehu motoru (trvání 0,1 
0,15 s) stoupá zdvihová síla od hodnoty
nula v závislosti od poctu otácek. Potom
je zdvihová rychlost i pri pružinovém
zatížení konstantní. Zpetný pohyb
nenastává bezprostredne po vypnutí
motoru, ale približne 0,2 až 0,3 s
pozdeji. Po urychleném prechodu je též
tento pohyb i pri samotném zatíženi
pružinonoum témer stejný. Jako výchozí
a koncovou pOlohu pístu je možné zvolit
jeho libovolné postavení. Pri použití jako
uvolnovace brzd je tato možnost s
ohledem na opotrebení brzdového
obložení velikou predností. Vtakovémto
prípade by se mela volit jako výchozi
poloha první tretina zdvihu u nového
brzdového obložení.

Další prídavná zarízení

• Kryt z plachtoviny jako ochrana tesnení
a zdvižných tycí

• Pozicní návestí s induktivními nebo

mechanickými cidly zamontovanými
vne na ELHY

• Pozicní návestí s magnetoinduktivnim
cidlem zabudovaným v ELHY

• Pozicní návestí s analogickým
signálem podle celého zdvihu s
integrovaným prevodníkem pro ziskané
mericí hodnoty (standardní výstupní
signál 4 - 20 mA, 3-vodicový prípoj)

• Elektrický násuvný prípoj na skríni
svorkovnice

• ELHY-prístroje pro vyšši teploty okoli
až do 70'C

• Pedálové rízení pro mekké brzdení

7
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Pristoje Elhy jsou vybaveny trífázovým
asynchronním motorem s klecovým
rotorem. Provoz!la jednofázový strídavý
proude je možný pri použití provozního
kondenzátoru, avšak zmení se tím
provozní vlastnosti. Totéž platí pro provoz
s menicem kmitoctu. 8vorkovnice se
dodává se tremi pripojovacími svorníky
(U,V,W) nebo na prání se šesti
pripojovacími svorní'ky pro prepojitelná
vinutí (zapojení hvezda-trojúhelník
zapojení). Rám svorkové schránky muže
být pootocen o 90 stupnu po uvolnení
ctyr upevnovacích šroubu.

Zpusob ochrany
Teleso prístroje Elhy je provozne
naprosto tesné, címž je zarucena
ochrana všech montážních cástí vcetne
motoru pred jakýmikoli vlivy okolí. Pro
ohodnocení zpusobu ochrany prichází v
úvahu pouze svorková schránka. Tato je
provedena v krytí IP S6. Prívod vodicu je
proveden ucpávkovým šroubením Pg 21
(11 až 20 mm prumer vodice), které
odpovídá stejnému kryti.

Provozní teplota

Druhy provedení
Podle ruzných podmínek nasazení resp.
okolí, je zapotrebí rozdílných druhu
provedení. Prehled provedéní je uveden
v následující tabulce.
EExd.

Vysvetlivky k tabulce Provozní
hodnoty
Provozní hodnoty platí pro 380 V/SO Hz
a plnení transformátorovým olejem
TRF-HX pri +20·C.
1} Pod jmenovitým zdvihem se rozumí

konstrukcne nejvetší dráha pístu. Pro
praktické použití je velikost zdvihu v
rozmezí tohoto omezeni volne volitelná,
a sice v každé líbovolné výchozí a
koncové poloze.

21Jmenovitá stavecí síla je užitná síla
na zdvihací tyci ve výsuvném smeru.

3} Jmenovitá vratná síla je nejmenší
síla ve jmenovitém provozním bodu u
prístroje s vratnou pružinou.

4} Jmenovitý provozní bod se nachází
na konci první tretiny jmenovitého
zdvihu.

51 Odebíratelný výkon a príkon proudu
se vztahuje na teplotu okolí +20·C. Pri
nižších teplotách mohou být tyto
hodnoty vyšší.

5} Prístroje se dodávají standardne
naplneny provozní kapalinou.

71Stavecí a vratné casy platí pro
zatížení závažím resp. zatížení vratnou
pružinou pro stojatou a ležící užitnou
polohu prístroje bez ventilu. Prípustné
odchylky obnáší +10%. Udaná cetnost
spínání se vztahuje na termickou
výkonnost. Pri jmenovitém zatížení a
využití celého zdvihu vychází prípadne.
menší cetnost spínání než uvedeno.

81Pri montované vratné pružine C2S0/
C2S00 resp. C320/C3200 je zdvih
omezen na 60 mm.

Upozornení:
Všechny prístroje jsou dodatelné pro
provozní zpusoby 81 a 83, do 2000 c/h,
pri procentuální dobe zapnutí 100% ve
všech trífázových napetích od 200 V do
690 V pro SOresp. 60 Hz.

Všechny použité tesnicí materiály
jsou bez asbestu!

1

1

normálnítropickéchladnéProvedení pronámrníEExe

provedení
provedeníprovedenívyšší teplotu okolíprovedeníprovedení

zkratka

TFZW,w"1M'''IEExe....1

nejnižší prípustnáteplota
(-SO'C)'I

okolí
-2S'C -2S'C-40'C-10'C -2S'C-20'C

nejvyšší prípustná

+SO'C

teplota

+60'C
okolí

+40'C +4S'C+40'C+70'C +4S'C+40'C

hydraulické

transformátorovýtransformátorovýsilikonovýtransformátorovýtransformátorovýtransformátorový
médium

olej olejolejolej olejolej
ochrana

1 krát3 krát3 krát3 krát 3 krát3 krát
proti

náter náternáternáter náternáter
korozi

') doporucený ohrev v klidové poloze pres motoru
") s redukovaným maximalne prípustným druhem provozu (žadný 51,53 s max, dobou spínaní 240 c/h podle dohody s EMG-ELTMA)
'H) namorní provedeni dle prcedpisu D5RK (lodní registr) nebo klasifikacní spolecnosti Germanischer Lloyd
•••• ) prístroje Elhy v provedení chraneném protí výbuchu, zpusob zapalné ochrany, tlakuvzdorna zapouzdreni EExd 1/11BT4 odpovídají evropským normam

EN 50014. 50018, 50019 a jsou provedeny jako zvlaštní rada, k viz prospekt EB
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Rada dle normy DIN 15430
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O
120-40 40120

C

660 90,130,41,27,50,210,25
C

12120 16
220-50

50220

C 120

1208
C 180

180110,160,42,69,30,420,38
C 220

22011 1300-50
50300

C 120
12015

C 200
200240,140,31,89,60,450,33

C 270
27024

2
500-60 60500

C 180
18022

C 320
320390,200,42,613,10,420,33

C 500
50061

500-120
120500

C

180 13216
C 320

300360,200,43,514,80,780,55
C 500

43252

3
800-60 60800

C 450
450540,260,54,319,00,370,40

C 800
80080

800-120
120800

C 450
300500,380,56,023,00,700,55

C 800
52075

1250-60
601250

C 450
45054

C 800
800800,380,64,320,60,480,29

C 1250
1250134

1250-120
1201250

C 450

30050 1C 800
520750,380,66,024,20,950,55

C 1250
820125

4
2000-60 602000

C 700

70070
C 1300

13001300,500,79,032,80,550,33
C 2000

2000200
2000-120

1202000
C 700
51060

C 1300
8501300,500,79,032,81,100,55

C 2000
1360190

3000-60
603000

C 700

70070

C 250081 2300
2300,550,910,139,00,600,38

C 320081 2950
300

3000-120
1203000 0,550,910,139,01,100,62

5
6300-120 1206300

C 700

70070

C 250081 2300
2300,801,610,643,51,200,30

C 320081 2950
300
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V
Zvláštní varianty v prizpusobení k norme DIN 15430~
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[N] [N][+N]kWAIkgss

2
320-50 50320

C 180
180220,60,32,613,00,320,32

C 320
32039

320-100
100320

C 180
132160,160,33,514,70,550,48

C 320
30036

500-50
50500

C 180
18022

C 320
320390,200,42,613,10,360,30

C 500
50061

500-100
100500

C 180
13216

C 320
300360,200,43,514,80,650,50

C 500
43252

3
800-160 160800

C 450
300500,260,56,023,00,900,70

C 800
52075

1250-160
1601250

C 450
30050

C 800
520750,380,66,024,21,250,65

C 1250
820125

1500-60
601500

C 450
450.54

C 800
800800,400,74,320,60,650,28

C 1250
1250134

1500-160
1601500

C 450
30050

C 800
520750,400,76,024,21,650,60

C 1250
820125

4
2500-60 602500

C 700
70070

C 1300
13001300,500,79,032,80,600,30

C 2000
2000200

2500-160
1602500

C 700
51060

C 1300
8501300,500,712,039,51,450,60

C 2000
1360190

3200-100
1003200

C 700
58060

C 25008) 2300
2300,550,910,139,01,000,55

C 32008) 2950
295
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'v
konstrukcní

sb,b2b3b4bsbab7d,d2h1h2h3h4hsd3baha
velikost

typ +2+1e8 +0,1F9±1 +1±1 h11+1

Standardní rada ES
O

ES 12 _1') 50--201628123610016,112272--2317
ES 12 -22)

504080201628123610016,1122862016231716104

ES 12 _33)

504080201628123610016,1123143816231716104
1

ES 20 50408021,51509720010020,212380302030172011423

2

ES 50 50409021,518010222010020,212400302032172011425

ES 50

100409021,518010222010020,212452302032172011425

3
ES 80, 125, 15060409027,520810223210020,216458302536212011427

ES 80,125,150

160409027,520810223210020,216573302536212011427

4

ES 250 60409035,525011026510020,220549302536252011428

ES 250

160409035,525011026510020,220660302536252011428

ES 320

100409035,525011026510020,220660302536252011428

5

ES 630 120409035,525011026510020,220660302536252011428

konstrukcní

b11b'2b'3d11d'2d'3h11h'2h13
velikost

typ ±0,5+0,5 ±0,1e8 -1

Regulacní pružina (Standardní rada ES)
O

ES 12/50 6598110201251061547,5

1,2

ES 20/50, 50/50, 50/100 659811021,71251062647,5
3

ES 80/60, 80/160,125/60,125/160 659811021,71651402765V ES 150/60,150/160
4

ES 250/60, 250/160, 320/100 7010512035,720518930102

')provedeni príruby

2)základový prístrojs odlitýmípatkami3)prístrojse sešrobovanou základovou deskou

rozmery v mm

l
13
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~ okonstrukcní

sb,b2b3b4b5b6b7d,d2h1h2h3h4h5d3bah6
velikost

typ +2+1-0,1 +0,1F9±0,1 +1±0,1 h11+1

Rada dle normy DIN 15430
O

ES 120 -22) 402545201101001785512,11226512142010
ES 120 -331

404060201101001785516,11228616232010

ES 220 _1')
50-201628123610016,112272--2615

ES 220 -22)

504080201628123610016,1122862016261516104
ES 220 -33)

504080201628123610016,11231438162615.16104

1
ES 300 504080251509720010016,116370181632151610421

2
ES 500 60601203018010222010020,120435302067182014446

ES 500
120601203018010222010020,120515302095182014459

3
ES 800 60601203020810223210020,120458232242182014424

ES 800
120601203020810223210020,120530232239182014424

ES 1250
6040904020810223210025,1256453025108252511488

ES 1250
12040904020810223210025,1257053025168252511478

4
ES 2000 6040904025011026510025,12564530251322525114107

ES 2000
12040904025011026510025,125705302581252511456

ES 3000
6040904025011026510025,125660302536252511429

ES 3000
12040904025011026510025,125705302581252511461

5
ES 6300 12040904025011026510025,125705302583252511463

v

Zvláštní varianty vprizpusobení k norme DIN 15430

2

ES 320 5040802518010222010016,116385181630181610446
ES 320

10040802518010222010016,116493181685181610439

ES 500
50601203018010222010020,120435302065182014446

ES 500
100601203018010222010020,120515302095182014459

3
ES 800 160601203020810223210020,120573232242182014429

ES 1250
16040904020810223210025,1257053025168252511478

ES 1500
6040904020810223210025,1256453025108252511488

ES 1500
16040904020810223210025,1257053025168252511488

4
ES 2500 6040904025011026510025,12564530251522525114107

ES 2500
16040904025011026510025,125705302581252511456

ES 3200
10040904025011026510025,125660302536252511429

konstrukcní

b3babgb1Qd2h7hahgZ
velikost

typ F9

Tlumicí pružina (Rada dle normy DIN 15430/ Zvl. var. v prizpus. k n. 15430)
O

ES 220 - 50 206878521236208915
1

ES300-50 256878521630207515

2,3
ES 320 - 50, 320 - 100

ES 500 - 50, 500 - 100ES 500 - 60. 500 - 120

30687852204)365120100203)

ES 800 - 60, 800 - 120, 800 - 160 3,4

ES 1250 - 60, 1250 - 120, 1250 - 160
\...,

ES 1500-60, 1500-160
ES 2000 - 60, 2000 - 120ES 2500 - 60, 2500 - 160

4011011676253835175 .20

ES 3000 - 60, 3000 - 120 ES 3200 - 100

')provedeni príruby

2) základový pristrojs odlitýmipatkami

3)prístrojse sešrobovanou základovou deskou

4)ES 320 - 50 h7= 30 mm, d2 = 16 mm
5)ES 320 - 50 a 500 - 50 z = 15 mm rozmery v mm

15



Projektování a uvedení do provozu

-

I

Montáž

Mechanické spojení prístroje Elhy se
zarízením urceným k ovládání je
provedeno dvema cepy. Tyto musí dobre
lícovat, nesmí však omezovat potrebnou
výkyvnost prístroje, aby nedošlo k
prípadnému vzprícení, které by
ovlivnovalo zdvihací tyc v její pohyblivosti
a nebo aby dokonce·nedošlo k
poškozeni jejího uložení, vedení a
tesnení.

Užitné polohy
Prístroje Elhy je možno provozovat ve
vertikální, horizontální (zdvihací tyc
vodorovne ±30° ) nebo v zavešené užitné
poloze. Montáž a provoz jsou
nejjednodušší ve vertikální užitné poloze.
U horizontální a zavešené užitné polohy
se musí prístroj zamontovat tak, aby se
svorková schránka nacházela na strane,
u objednávky za typovým oznacením se
uvádí znak II. Je-Ii napr. z místních
duvodu u horizontální užitné polohy
nutné usporádání svorkové skrínky
nahore nebo dole, je potrebné odborné
premontování prístroje. Prí objednávce
tohoto druhu provedení musí být za
typovým oznacením uvedena znak I.
Mají-Ii se Elhy-prístroje provozovat v

zavešené poloze (zdvižná tyc je vertiálne
dolu ±600) je nutné informovat výrobce.

Pripojení motoru
Elektrické pripojení je provedeno
pohyblivým prívodním vedením, které
zajiš't uje výkyvnost prístroje. Ponevadž
motor pracuje nezávisle na smeru
otáceni, mohou být príslušné tri prívody
pripojeny v libovolném poradí na svorky
U, V, W.

Plnení hydraulického média
Prístroje Elhy se dodávají s náplní. Pri
plnení prístroje, napr. po opravách, je
nutno dbát následujicích pokynu:

Zásadne se musí používat isolacní olej.
Pri normálnich provozních pomerech se
nejlépe hodí transformátorový olje s
hodnotou

viskosity asi 20 mm2/pri 20°C
asi 1000 mm2/pri 30°C

na pr. transformátorový olej TRF-HX od
Addinol.

U nižších teplot než 25°C by se mel
používat silikonový olets hodnotou
viskosity asi 50 mm2/pri 20°C

asi 500 mm2/prí 50°C

na pr. 200 Fluid 10 cs od Dow
corning.

Tato média jsou, pokud jde o utesnení
zdvihaci tyce, vyzkoušena. Hydraulické
médium nesmí obsahovat žádnou

kapkovitou vodu. Prístroje se plní ve
vertikální poloze s odstranenou regulacní
zátkou plnicím otvorem, píst musí být
pritom zcela zasunut. Kolmo stojící
prístroj Elhy je správne naplnen, když
hydraulické médium dosahuje až po
spodní okraj plnicího otvoru. Po naplnení
je vhodné pohybovat pístem nekolikrát v .
obou smerech, aby se vyloucily prípadné
vzduchové bublinky. U prístroju s vratnou
pružinou se toto muže provádet i
elektricky.

TI TI

1 Nožní svorník - horizontální 2 Nožní svorník - vertikální
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Uvedení do provozu
Pri uvádení do provozu je nutno dbát na
to, aby na zdvihací tyc nepusobily žádné
prícné síly. Je obzvlášte nutné, aby
pohyb poháneného prvku byl uskutecnen
ve stejné rovine jako kyvný pohyb
prístroje kolem upevnovacích ok.
Nepracuje-Ii prístroj dle požadavku, melo
by se nejprve prezkoušet splnení shora
uvedených podmínek a prekontrolovat
správné naplnení. Dále se musí dbát
bezpodmínecne na to, aby zdvihací tyc
nebyla poškozena nebo znecištena,
napr. zbytky barvy po dodatecném
náteru. Tím by mohlo dojít ke znicení
utesneni zdvihací tyce. Zdvíhací tyc je
odolná proti vnejším korozivním úcinkum.
Prí silném pusobení necistot, vody a
pod. však doporucujeme dodatecný kryt
zdvihací tyce a ochranný kryt pro tesnení
zdvihací tyce.

LAUBAG Tagebau Welzow-Sud, (povrchové doly) mostový komplex-skrývkový težní most F 60 a trí korecková rypadlo Es 3150
vybavené 582 prístrojí ELHY
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Údaje k objednávce prístroju ELHY

I

1. Montážní rada

1.1. Standardní rada EB DI DI: 10001::: 1001 ID
4 ---~

1.2.
Rada podle DIN 15430 EB-- --I--

2.

Serizovací- (zdvižná) síla

(údaj v kp pro standardníradu; údaj v N pro radupodle DIN a zvláštni varianty)

13.

Serizovací- (zdvižná) délka (údaj v mm)

4.

Vmontovaná vratná pružínaC

4.1.
Vratná sila v kp pro

standardní radu4.2.
Vratná sila v N pro radu

podle DIN a zvláštní varianty

15.

Regulacní-jtlumicí pružinaR

I6.

Provedení pro regulacní B

brzdení

7.

Druh ventilu

7.1.
Zdvihový ventil H

7.2.
Spouštecí ventil S

7.3.
Škrtici ventil D

8.

Používaná-jvmontovaná poloha

8.1.
nastojato, navisato, naležato

svorkovnicová skrín postranne II8.2.
Svorkovnicová skrín naležato

nahore nebo dole

I

9.

Návesti polohy LI
9.1.

induktivní spínac(e) I

9.2.
Návestí polohy ležící uvnitrk

9.3.
mechanický(é) spínac(e) m

9.4.
montováno na plášti válce

9.5.
montováno ve výši

delíci roviny

v
9.6.

Kombinace spínacu 1...7

(viz prospekt) 9.7.
analogicky 4 - 20 mA a

10. Zvláštní provedení

10.1. Tropické provedení T

10.2. Provedeni pro nasazení v chladu F

10.3. Námorní provedení M

10.4. EExe-provedení EExe

11. Ochranný kryt Z

11. 1.
s upevnovacím kroužkem m

11.2.
bez upevnovacího kroužkuo

12.

Napetí v V

13.

Frekvence v Hz

18
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Pokyny k objednávce

Aby byla zajištena konkrétní volba
prístroju je nutné uvést v objednávce
následující údaje. Tato stránka muže být
k objednávce vyplnena a priložena.

Pri objednávce náhradního prístroje
prosíme podle možnosti o uvedení císla
používaného prístroje.

5. Potrebná vratná serizovací síla: N

3. Potrebná délka zdvihu: mm

4. Potrebná serizovací (zdvížná) síla: N

7. Prodloužení vratné serízovací

doby: ano/ne

11. Podmínky okolí
teplota okolí
od oe do oe
D ínstalace na volném prostranství

bez zastrešení
D ínstalace na volném prostranství

se zastrešením

D ínstalace v uzavreném prostoru

10. Kontrolní zarízení

(návestí polohy)
D induktivní
D mechanické
D umístené uvnitr

D analogické
10.1 Kontrolní funkce

D uvolnovací poloha
D brzdící poloha
D kontrola opotrebeni (pouze Li)

10.2 Umístení pri jednostranné
montáži spínacích zarízení
(pohled na výkonnostní štítek)
D spínac vlevo
D spínac vpravo

12. Zvláštní požadavky na místo
nasazení (napr. silné znecištení,
uhelný prach. popel, létavý písek.
hnojiva, cementový prach, agresivní
média. pusobení morské vody.
ochrana pred explozí)

8. Montážní poloha pri stroje ELHY:
D nastojato

zdvižná tyc svisle nahoru
D naležato

zdvižná tyc vodorovne (± 30°)
D navísato

zdvižná tyc svisle dolu

8.1 Poloha svorkovnícové skrine
D nahore D dole

presazeno:
D vlevo 90° D vpravo 90°

9. Druh provozu:
D trvalý provoz
D spínací provoz 83 se:

_ spínáními za hodínu
pri stejném smeru otácení
motoru ELHY,
procentuální doba spínání
za hodinu

D spínací provoz 83 se:
_ spináními za hodinu

pri menivém smeru otácení
motoru ELHY,

_ procentuální doba spínání
za hQdinu

ano/ne

2. Provozní napetí/frekvence
D 220 V D 220/380 V D 50 Hz
D 230 V D 230/400 V D 60 Hz
D 380 V D 380/660 V
D 400 V D 400/690 V
D 660 V
D 690 V C=:J V zvláštní napetí

1. Úcel nasazení
(napr. brzdový magnet,
ovládání klapek atd.)

6. Prodloužení serizovací

doby:

13. Montážní rozmery
D ES - standardni rada

D ES - rada podle DIN 15430
D ES - zvláštní varianty v

priklonení na DIN 15430
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