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EG-Konformitätserklärung
ES – Prohláení o shodě
Im Sinne der EG-Richtlinie 2006/42/EG über Maschinen (Anhang II A)
Podle směrnice č. 2006/42/ES o strojních zařízeních (Annex II A)

Name und Anschrift des Herstellers / Název a adresa výrobce:
Seyer
Antriebs- und Verbindungstechnik GmbH
Am Bahnhof 7
D-37520 Osterode
Diese Erklärung bezieht sich auf die Maschine in dem Zustand, in dem sie in Verkehr gebracht wurde; vom Endnutzer
nachträglich angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt. Die Erklärung verliert
ihre Gültigkeit, wenn das Produkt ohne Zustimmung umgebaut oder verändert wird.
Toto prohláení platí výlučně pro zařízení ve stavu, v něm bylo uvedeno na trh, s vyloučením součástí, které byly přidány
koncovým uivatelem, a/nebo úprav jím dodatečně provedených. V případě provádění jakýchkoli změn nebo úprav výrobku bez
předchozího souhlasu pozbývá toto prohlášení platnosti.
Hiermit erklären wir, dass die nachstehend beschriebene Maschine
Tímto prohlašujeme, e strojní zařízení popsané níe
Produktbezeichnung / označení výrobku:
Serien- / Typenbezeichnung / model/typ
Baujahr / Rok výroby:

Powerig
HK32-002
2015

allen einschlägigen Anforderungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG sowie der Richtlinie 2004/108/EG über
elektromagnetische Verträglichkeit entspricht.
Die Schutzziele der Richtlinie 2006/95/EG über elektrische Betriebsmittel werden eingehalten
splňuje vechny základní poadavky směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES a směrnice 2004/108/ES týkající se
elektromagnetické kompatibility.
Bezpečnostní cíle směrnice 2006/95/ES týkající se elektrických zařízení jsou dodrovány.
Weitere angewandte harmonisierte Normen / Další použité harmonizované normy
EN ISO 12100-1
4/2004

Sicherheit von MaschinenGrundbegriffe / Bezpečnost
strojních zařízení

EM 61000-6-4
8/2007

EMV - Fachgrundnorm: Störaussendung
Industriebereich
EMC - kmenová norma: Emise
v průmyslovém prostředí

EN ISO 12100-2
4/2004

Sicherheit von Maschinen
Technische Leitsätze / Bezpečnost
strojních zařízení - technické
principy

EN 61000-6-2
3/2006

EMV - Fachgrundnorm: Störfestigkeit
Industriebereiche
EMC - kmenové normy: Odolnost pro
průmyslové prostředí

EN 60204-1
6/2007

Elektrische Ausrüstung von
Maschinen / Elektrická zařízení
strojů

EN 982
6/2009

Sicherheit von Maschinen
Sicherheitstechnische Anforderungen an
fluidtechnische Anlagen und Bauteilen
Bezpečnost strojních zařízení
Bezpečnostní poadavky na fluidní
systémy a jejich součásti

Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der relevanten technischen Unterlagen
Osoba oprávněná ke zhotovení přísluné technické dokumentace
Herr / p. Andreas Seyer
Osterode, d. 15.06.2015

Seyer, Andreas

Ort, Datum
Místo, datum

Name, Vorname
příjmení, křestní jméno

Unterschrift
podpis
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NÝTOVACÍ SYSTÉMY HUCK
Bezpečnostní pokyny při pouívání
nýtovacích nástrojů Huck k montái
nýtovacích prvků Huck.

10)

Agregát Powerig nepoužívejte, nejsou-li
kryty ve správné poloze.

11)

Při odpojování hydraulických součástí
postupujte velmi opatrně. Horká
hydraulická tekutina můe způsobit váné
popáleniny.

12)

Pouívejte zkuební zařízení, které je
navrženo na vyšší tlaky než opravovaný
systém. Použití měřicích přístrojů, potrubí,
hadic, spojek apod. konstruovaných na
nií tlaky můe způsobit jejich roztrení
nebo pokození zařízení. Začněte
vysokotlakými měřidly a postupně jejich
dimenzování snižujte. (Poznámka: Vhodné
je pouít zařízení dimenzované na
dvojnásobek očekávaných hodnot.
Příklad: U systému s tlakem 2500 psi/
172 bar použijte manometr dimenzovaný
na 5000 psi/345 bar).

13)

Místa, v nichž dochází k úniku,
NEVYHLEDÁVEJTE POMOCÍ RUKOU
ANI PRSTŮ. Mohlo by dojít ke vstříknutí
kapaliny pod vysokým tlakem do pokožky
(podkoní injektái), jeho důsledkem
můe být těký úraz a závaná infekce.

14)

Uniklou tekutinu ihned vyčistěte.
Hydraulická kapalina je látka na bázi oleje,
která můe způsobit uklouznutí nebo pád
s následkem úrazu.

15)

K montáži nýtovacích prvků Huck se smí
používat pouze nýtovací nástroje Huck.

16)

Nýtovací nástroje Huck smí používat
pouze osoby, které prošly školením
poskytovaným společností Huck
International Ltd.

17)

Doporučujeme, abyste se před připojením
zařízení ke zdroji napájení seznámili
s obsahem pokynů k pouití a/nebo
technických informací a výstraných títků
k nýtovacím nástrojům, zejména
v následujících částech:

Před pouíváním nebo prováděním údrby
zařízení:
VÝSTRAHA: TOTO ZAŘÍZENÍ POWERIG
JE VYBAVENO VYSOKOTLAKÝM
HYDRAULICKÝM SYSTÉMEM. V ZÁJMU
PŘEDCHÁZENÍ ÚRAZŮM JE NUTNO
DODRŽOVAT NÁSLEDUJÍCÍ POKYNY:
1)

Práci na hydraulickém nebo
pneumatickém systému nikdy nezahajujte
bez posouzení rizika.

2)

Práci na hydraulickém systému nikdy
nezahajujte bez předchozího prokolení.

3)

Před zahájením práce si vdy pečlivě
pročtěte návod k obsluze. Pokud čemukoli
úplně neporozumíte, zeptejte se.

4)

Seznamte se s bezpečnostními listy vech
použitých látek.

5)

Pracovitě udrujte v čistotě, předcházejte
nebezpečí uklouznutí a usazování
nečistot.

6)

Pouívejte vekeré předepsané ochranné
pomůcky.

7)

Při provádění údrby agregátu Powerig je
povinné používání ochrany zraku.

8)

Při provádění údrby agregátu Powerig je
povinné používání schváleného
pracovního oděvu.

9)

Práci na hydraulickém systému nikdy
nezahajujte, dokud se neujistíte, že
v systému není přítomen reziduální tlak.
(Některé systémy používají tlakové
zásobníky. Před pouitím systému
zjistěte, o jakou verzi systému se
jedná).

Pokračování na dalí straně...
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Upozornění a výstrahy.
Technické údaje
Přívod elektrické energie a vzduchu.
Princip činnosti.
Příprava k pouití.
Běné pouívání.
Pravidelná údržba.

18)

19)

20)

21)

22)

23)

Ujistěte se, zda je hydraulické vybavení
nýtovacího nářadí vhodné k pouití
s hydraulickým agregátem Huck Powerig
nebo s jedním ze schválených ručních
čerpadel.
Zkontrolujte, zda je pracovní a zpětný“
tlak hydraulického agregátu Powering,
případně schváleného ručního čerpadla,
nastaven tak, aby vyhovoval použitému
nástroji. Přísluné údaje vyhledejte
v návodu k použití dodaném s nástrojem.
Zkontrolujte, zda máte správný typ
výměnné koncovky a zda je vhodná pro
nýtovací prvky, které zamýšlíte použít.
Proveďte vizuální kontrolu všech
pneumatických či hydraulických hadic,
elektrických kabelů, hydraulických agregátů
Powerig, ručních čerpadel a ručního nářadí,
zda nevykazují viditelné známky poškození
a netěsností. VŠECHNY HYDRAULICKÉ
HADICE JE POTŘEBA PO KADÝCH PĚTI
LETECH VYMĚNIT.
ádné zařízení vykazující známky pokození
nebo úniku nepřipojujte ke zdroji napájení
ani se je nepokoušejte používat.

Doporučujeme, aby obsluha pouívala
ochranu zraku (například ochranné brýle).

26)

Nikdy se nedívejte přímo do nýtovacího
nástroje, a to z přední ani ze zadní strany.

27)

Nýtovací nástroj nikdy nedrte za výměnnou
koncovku.

28)

Ruce/prsty nepřibliujte k pohyblivým částem
a otvorům ve výměnné koncovce.

29)

Výstraha
Nýtovací prvky vždy instalujte pouze do
zpracovávaného obrobku, abyste se vyhnuli
odhození vysokou rychlostí v důsledku
značné síly v tahu, která vzniká při oddělení
odtrhávací části.

30)

U dvoudílných spojovacích prvků (např. čep
a uzavírací kroužek) MUSÍ kónicky zkosená
strana krouku vdy směřovat k výměnné
koncovce, a NIKOLI k obrobku.

31)

V průběhu nýtování nepřibližujte prsty ke
spodní straně hlavy, uzavíracím kroukům
a k zaslepené straně spojovacích prvků.

32)

V průběhu nýtování se nedívejte přímo na
hlavu prvku popřípadě na zaslepenou stranu
spojovacích prvků.

33)

V průběhu nýtovacího cyklu se nástroj
přitáhne a sám se zarovná s osou
nýtovacího prvku; chraňte ruce před
přichycením mezi prvek a obrobek.

RUCE UDRUJTE V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI

Před zapnutím přívodu elektrické energie do
zařízení zajistěte, aby všechny pneumatické
nebo hydraulické hadice a elektrické
zástrčky či zásuvky byly správně připojené.

34)

Při pouívání zařízení:
24)

25)

V případě jakéhokoli problému při usazování
spojovacího prvku můete kdykoli během
nýtování uvolněním spoutě nástroj
okamitě přepnout na zpětný chod.
Pokračování na dalí straně...

Při aplikaci nýtovacích prvků do některých
typů konstrukce můeoddělení odlamovací
části v průběhu nýtování vyvolat hladinu
hluku překračující přípustnou hladinu dle
předpisů. Z tohoto důvodu je nutné nosit
chrániče sluchu.
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Dávejte si pozor na odtrhávací části, které
jsou po vytvoření spoje nebo při odlomení
odtrhávací části v průběhu nýtovacího
procesu odhazovány z nástroje (někdy
prudce). Nástroje nikdy nesmíte používat,
pokud nemají nainstalovaný usměrňovač
a/nebo lapač odtrhávacích částí.

37)

Zamezte zalamování hadic nebo tažení
hadic a elektrických kabelů přes předměty
s ostrými hranami.

38)

Nýtovací agregát Powerig se smí používat
pouze tehdy, je-li kryt bezpečně upevněn na
svém místě.

Nástroj, u kterého se při pouívání
vyskytly závady, nesmíte dále používat.

Poznámka
Na nástroji jsou uvedeny tyto symboly:

Nástroj odpovídá poadavkům
certifikace CE podle
směrnic ES.

Před pouitím nebo údržbou si
přečtěte tento návod
k obsluze.

3

Při pouívání tohoto zařízení
používejte ochranu zraku.
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Obecný popis
Spínač hladiny oleje detekuje příli nízkou
hladinu oleje v zásobníku a zastaví chod
motoru/čerpadla, aby se předelo
pokození součástí. Je-li zjitěno vyí ne
běné zatíení elektrickým proudem
(v Ampérech), aktivuje se nadproudová
ochrana a agregát Powerig se automaticky
zastaví.

Elektricky ovládaný agregát Powerig
HK32-002 byl navržen k provozu s
hydraulickými nýtovacími nástroji Huck
(viz kapitola Použití).
Maximální hydraulický pracovní tlak i tlak
zpětného chodu je 580 bar (8400 psi).
Hydraulický rozváděč (HDV) Powerig
a ovládací obvody jsou napájeny ze
vzdáleného obvodu 24 V (ss) aktivovaného
přes programovatelnou logickou řídicí
jednotku (PLC) spouští na nástroji.
Nýtovací nástroje Huck jsou k agregátu
Powerig připojeny pomocí hydraulických
hadic pro pracovní zdvih a zpětný chod
a elektrického ovládacího kabelu
opatřeného konektory. Funkce
motoru/čerpadla a hydraulických ventilů
během montáe nýtovacího prvku řídí PLC.
Montážní sekvence se zahajuje pomocí
spoutě na nástroji. Spustí se
motor/čerpadlo agregátu Powerig (pokud ji
neběí ve volnoběném reimu) a píst
nástroje/výměnná koncovka se dá do
pohybu, čím se zahájí cyklus montáe
nýtovacího prvku. Podle typu použitého
nástroje a instalovaného nýtovacího prvku
se píst nástroje/výměnná koncovka po
detekci pěchovacího tlaku digitálním
tlakovým spínačem, nebo kdy obsluha
uvolní spouť nástroje, automaticky vrátí do
původní výchozí polohy. Aby bylo mono
provést montáž dalšího nýtovacího prvku,
je vak nutné uvolněním spoutě nástroje
resetovat program. Motor/čerpadlo
agregátu Powerig dále poběí na volnoběh,
ale pokud není do dvou minut (dobu lze
upravit) aktivovaná spouť nástroje, zastaví
se. Překročí-li teplota hydraulického oleje
80°C, aktivuje se teplotní spínač, který
zastaví chod motoru/čerpadla, aby se
předelo pokození součástí.
Aby se předelo znečitění hydraulické
kapaliny drobnými částečkami, jsou
v hydraulické soustavě zařazeny filtry
o hustotě 10 a 60 mikronů.
Modul PLC (1A1) obsahuje dva čítače
(které nelze vynulovat) zaznamenávající
celkový počet cyklů nástroje a dobu
provozu agregátu Powerig.
4
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Technické údaje
Typ agregátu Powerig
Průtok l/min. (viz pozn. 1)
Maximální tlak v hydraulické soustavě - bar (psi)
Pojistný ventil pracovního tlaku zapečetěn
(viz pozn. 2)
Max. zpětný tlak - bar (psi)
Poadované napájecí napětí (viz pozn. 3)
Výkon motoru (1420 ot/m) v kW
Jmenovitý proud
(v závislosti na napájecím napětí)
Hydraulické čerpadlo
Ovládací obvod
Typ PLC
Max. hladina hlučnosti
Maximální okolní teplota na pracovišti
Max. obsah zásobníku
Verze s volnoběným ventilem
Doba volnoběhu
Olejový filtr - zásobník (ve volnoběném reimu)
Olejový filtr - inline (pracovní / zpětný okruh)
Ukazatel pro spínač teploty oleje
Digitální čítač instalací nýtovacích prvků

HK32-002
3,2 (50Hz)/3,85 (60Hz)
600 (8700)
ANO 580 bar (8410 psi)
580 (8410)
3 x 400/440 VAC ± 10% 50Hz
3 x 400/440 ± 5% 60Hz
2,2
5,2 až 9,0 (50Hz)
4,5 až 8,3 (60Hz)
Píst – šestiválcový
24 V ss
LOGO Siemens
77,6 dBA
40° C (104° F)
6,9 l
ANO
2 minuty (lze upravit)
ANO 10 mikronů
ANO, 100 mikronů
ANO (na obrazovce PLC)
ANO (na obrazovce PLC - nelze vynulovat)
(viz pozn. 4)

Digitální záznamník času (doba provozu)

ANO (na obrazovce PLC - nelze vynulovat)
(viz pozn. 4)

Délka záruční doby (podle toho, co nastane dříve)
Délka
ířka
Výška
Hmotnost (vč. oleje)
Hydraulický olej:

12 měsíců nebo 1 milion cyklů
72 cm
50 cm
80 cm
86 kg
HLP - D 46 (BP nebo obdobný)

Pokračování na dalí straně...
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Technické údaje (pokračování)
POZOR

POZOR

Agregát Powerig se nesmí
používat jako stupátko. Na agregát
Powerig není dovoleno šlapat.

Agregát Powerig není určen
k pouití ve výbuném nebo silně
hořlavém prostředí.

POZOR
Hydraulické tlakové ventily (tažný
a zpětný chod) tohoto agregátu
Powerig byly nastaveny
a zapečetěny výrobcem a jejich
výměna se smí provádět pouze
podle pokynů, které jsou uvedeny
v tomto návodu. Případné nové
ventily se musí vždy zkontrolovat
a otestovat.

Poznámky:
1) Pokud agregát spustíte při napájecím
napětí o kmitočtu 60 Hz, zvýí se průtok
oleje faktorem 1,2.
2) Je-li agregát Powerig dodán bez
nýtovacího nástroje, je pracovní tlak
výrobcem přednastavený na 393 bar
(5700 psi). Pokud je agregát Powerig
dodán bez nýtovacího nástroje, je
zpětný tlak výrobcem přednastavený na
165 bar (2400 psi).

3) Provozní napětí agregátu Powerig
naleznete na typovém štítku. Pokud
objednáváte novou jednotku, uveďte
prosím přesné třífázové napájecí napětí.
Chcete-li k provozu pouívat jiné napětí,
obraťte se prosím na technické oddělení
společnosti Alcoa Fastening Systems Ltd.
4) Elektrické spoje na obou čítačích jsou
zapečetěny. Pokud zapečetění vykazuje
zjevné známky pokození, případně jsou
na čítačích nulové hodnoty, záruka na
dotčenou jednotku zaniká.

6
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VEKERÉ ROZMĚRY
V mm

OBR. 1
Rozměry HK32-002
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Hlučnost

Systems & Rings, Telford Shropshire TF3
3BQ.

Měření hlučnosti se provádí podle norem
EU 2000/14/ES a DIN EN ISO 3744.

Identifikační číslo výrobce přidělené
společnosti Alcoa Fastening Systems &
Rings, Telford je:
WEE/AF0044SY

Účel pouití
Agregáty Powerig řady HK32-002 jsou
určeny k pouití spolu s různými
montážními nástroji Huck při montái
různých nýtovacích prvků Huck v běném
továrním pracovním prostředí. Jednotku je
nutné umístit na rovný povrch a uchovávat
v čistých a suchých prostorách.

Likvidace
Kovové i nekovové součásti/díly/materiály
(včetně vekerých kapalin) je třeba
likvidovat zpracováním schválenými
způsoby a v souladu s aktuálně platnou
legislativou, včetně evropské směrnice
2002/96/ES o odpadním elektrickém
a elektronickém zařízení (OEEZ).
Předpisy pro nakládání
s odpadním elektrickým
a elektronickým zařízením
z roku 2006
Tento symbol označuje, e tento výrobek je
nutno likvidovat podle směrnice OEEZ
a vnitrostátních předpisů. Výrobky této
povahy by se měly dopravit do určeného
sběrného místa, například na základě
schválené výměny kus za kus při nákupu
obdobného nového výrobku nebo do
schváleného sběrného místa pro recyklaci
odpadního elektrického a elektronického
zařízení (EEZ). Nesprávná manipulace
s tímto typem odpadu by mohla mít
případné negativní důsledky na ivotní
prostředí a lidské zdraví v důsledku
potenciálně nebezpečných látek, je se
obecně v EEZ vyskytují. Vae spolupráce
při řádné likvidaci těchto výrobku zároveň
přispěje k efektivnímu vyuití přírodních
zdrojů.
Další informace týkající se nakládání
s odpadním zařízením určeným k recyklaci
získáte od naeho oddělení péče
o zákazníky na adrese Alcoa Fastening
8
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Použití

Řada
nýtovacího
nářadí Bobtail

Průměr
nýtovacího
prvku

2480

3/16” (4,8 mm)

Třída
nýtovacího Max. pracovní
prvku
tlak bar/psi
8,8

136/1972

Pěchovací
tlak sestavy
výměnné
jednotky
(bar/psi)

Pěchovací
tlak
oddělovače
uzavíracího
kroužku
(bar/psi)

Max. zpětný
tlak bar/psi

125/1813

TBA

125/1813

2503

5/16” (7,9 mm)

8,8

242/3509

TBA

TBA

175/2538

ř. 2620

1/2” (12,7 mm)

10,9

510/7400

190/2755

150/2175

221/3200

BTT25

12 mm

10,9

389/5640

289/4200

235/3408

289/4200

BTT25

14 mm

10,9

389/5640

340/4930

290/4205

289/4200

BTT35

16 mm

10,9

380/5510

357/5177

270/3915

350/5075

BTT57

20 mm

10,9

455/6598

300/4350

250/3625

448/6500

BTT20SF

16 mm

10,9

525/7612

500/7250

250/3625

345/5002

Poznámky:
1) Shora uvedené hodnoty tlaku jsou určeny pouze jako vodítko. Skutečné poadované hodnoty se mohou lišit
podle nastavení systému (např. délka sady hadic, povrchová úprava uzavíracího krouku).
2) Pokud je pod pěchovacím tlakem uvedena zkratka TBA (na dotaz), obraťte se s ádostí o radu na technické
oddělení společnosti Alcoa Fastening Systems & Rings.
Nástroj Huck
řada/model

Max. pracovní tlak
bar/psi

Max. zpětný tlak
bar (psi)

2400, 2480, 2582, 2583

579/8400

221/3200

2502, 2503

579/8400

165/2400

řada 2580

393/5700

221/3200

řada 2600

393/5700

193/2800

řada 2581, 2620,2624, 2628, 2630

510/7400

221/3200

506, 507, 585, 586, 5901, 516, 520, 524,
528, 532, 536

393/5700

165/2400

6042, 7042, 8042

510/7400

221/3200

pěchovacího tlaku zajistilo kompletní
pěchování krouku a oddělení odtrhávací
části. Následně se píst nástroje automaticky vrátí do své výchozí polohy. Tento
tlak se bude obvykle nastavovat na nižší
hodnotu než pracovní tlak.

Tlaky - definice
Pracovní tlak:
Jedná se o maximální hydraulický tlak,
kterým lze působit na píst nýtovacího
nástroje v průběhu pracovního zdvihu (tah
vyvíjený na spodní část nýtovacího prvku),
umoňující kompletní instalaci nýtovacího
prvku. Nastavuje a seřizuje se pomocí
regulačních tlakových ventilů (30).

Zpětný tlak:
Jedná se o hydraulický tlak, který během
zpětného chodu působí na píst nýtovacího
nástroje, take se nástroj/výměnná
koncovka můe oddělit od instalovaného
nýtovacího prvku.
Nastavuje a seřizuje se pomocí digitálního
tlakového spínače (19A) a pro správnou
funkci musí být nastaven na nižší hodnotu,
než je hodnota nastavená na mechanickém
pojistném ventilu 30A.

Pěchovací tlak:
Někdy se nazývá vypínací tlak. Jedná se
o hydraulický tlak aplikovaný na píst
nástroje během pracovního zdvihu (tah
vyvíjený na spodní část nýtovacího prvku).
Nastavuje a seřizuje se pomocí digitálního
tlakového spínače (19). Nastavuje se tak,
aby se při dosaení nastavené hodnoty
9
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Údržba agregátu Powerig
Údržbu hydraulických nebo pneumatických
součástek, elektrického rozváděče
a elektrických součástek nebo instalaci
napájecího kabelu smí provádět pouze
kvalifikovaný technik elektrických zařízení
nebo mechanik.
Při řeení případných problémů s instalací
jsou vám k dispozici pracovníci pro styk se
zákazníky a systémoví specialisté firmy
Alcoa Fastening Systems & Rings ve vaší
oblasti.
V případě nutnosti se obraťte na oddělení
technických systémů společnosti Alcoa
Fastening Systems & Rings.
Zkouka průchodnosti zemnicího vodiče
a elektrické izolace (zkouška vysokým
napětím)
Před prováděním shora uvedené zkouky
na zařízení Powerig, musí být od
elektrického okruhu odpojena jednotka
DPU 6 a modul PLC 10. Nerespektování
tohoto pokynu způsobí trvalé pokození
těchto jednotek.

10
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Konektor plnění oleje
(skrytý)

22
Hydraulický rozváděč
(HDV)
(zpětný tlak)

26
Hydraulický rozváděč
(HDV)
(pracovní tlak)
19
Digitální tlakový spínač
(pracovní tlak)

19A
Digitální tlakový spínač
(zpětný tlak)

18
Konstrukční celek
motor/čerpadlo

24
Volnoběný ventil
30A
Mechanický regulační ventil
(zpětný tlak)

30
Mechanický
regulační ventil
(pracovní tlak)

21
Hydraulická rychlospojka
(zpětný tlak)

20
Hydraulická
rychlospojka
(pracovní tlak)

42
Elektrické konektory
24V ss
(nástroje Bobtail)

16
Ukazatel stavu filtru
oleje
43
Elektrický konektor –
nástroje Huck

23
Hlavní regulační
ventil

14
Filtr oleje v zásobníku 10 mikronů
(zásobník oleje)

12
Tlačítko nouzového
zastavení
39
Tlačítko vysunutí
15
Hlavní vypínač

37
Sada koleček

Kabel napájení
elektrickým proudem

OBR. 2 Hlavní součásti a ovládací prvky – HK32-002
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Obr. 3
HK32-002 Schéma hydraulického okruhu

12
HMP-0013
HMP-0014
HMP-0010
HMP-0010
HKH-9095
HMP-0016
HMP-0016

22 (1V2)
24 (1V3)
19 (1B2)
19A (1B3)
23
30
30A

Číslo dílu
HMP-0012

Pol. č.
26 (1V1)

Položka

MECHANICKÝ REGULAČNÍ VENTIL (ZPĚTNÝ TLAK)

MECHANICKÝ REGULAČNÍ VENTIL (PRACOVNÍ TLAK)

HLAVNÍ POJISTNÝ VENTIL

DIGITÁLNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ (ZPĚTNÝ TLAK)

DIGITÁLNÍ TLAKOVÝ SPÍNAČ (PRACOVNÍ TLAK)

HYDRAULICKÝ VOLNOBĚNÝ VENTIL

HYDRAULICKÝ ROZVÁDĚČ (HDV) (ZPĚTNÝ TLAK)

HYDRAULICKÝ ROZVÁDĚČ (HDV) (PRACOVNÍ TLAK)

LEGENDA

R
NÝTOVACÍ NÁSTROJ

Řada HK32002
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Einspeisung
H07RN-F
4x2,5 mm2

1Q1 F
Hauptschalter
P1-25/EA/SVB

Obr. 4
HK32-002 Schéma elektrických obvodů – 1. strana
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1M3
Hydraulikmotor
HK 44

1F4
2,8
5A
ZE-6

1K7
2.8
DILEM
10-G
24 V SS

Řada HK32002
Alcoa Fastening Systems & Rings

1M4
GDC 24/3
Transformátor

Not-Aus

Spouť Bobtail

modrá
hnědá

hnědá
černá

bílá

Zpětný ventil

1B3
Hydro
EDS 3446

Spínač
pracovního
tlaku

Schließer

modrá

Volnoběný
ventil

LS LED

1B1
čerpadlo
Hawe

Spouť
standardní

Stykač motoru

1B4
čerpadlo
Hawe

Teplota
oleje

žlutá

černá

14

hnědá

OBR. 4A
HK32-002 Schéma elektrických obvodů – 2. strana

LED
kontrolka
nástroje

Hladina
oleje

zelená

Pracovní ventil

1B2
Hydro
EDS 3446

Spínač
zpětného
tlaku

červená

Log 12/24 RC

Odhození

Koppelrelais
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černá

Řada HK32002

Alcoa Fastening Systems & Rings

Funkce (viz obr. 3 a 4)

není do dvou minut aktivovaná spouť na
nástroji, PLC vyšle signál k deaktivaci
stykače motoru a zastavení
motoru/čerpadla.

Po připojení agregátu Powerig
k třífázovému zdroji napájení zapněte
hlavní vypínač 15/1Q1 do polohy „zapnuto
(on)“ a nouzový vypínač 12 by měl být ve
výchozí poloze (vytažený). V tomto stavu
jsou sepnuty kontakty spínače nouzového
zastavení 13/1S4, jističe proudové ochrany
2/1F4, spínače teploty oleje B1 a spínače
hladiny oleje B4.
Transformátor 5/1M4 na výstupu dává
stejnosměrné napětí 24 V, kterým se napájí
obvod a po spouť na nástroji 1S1.
Po stisknutí spoutě na nástroji 1S2E nebo
1S3E, (spínací kontakty), výstup z PLC
aktivuje stykač motoru 1/K7, (jen v případě,
e motor/čerpadlo ji neběí), čím se
sepnou kontakty pro sputění motoru/
čerpadla 18/1M3. HDV (hydraulické
rozváděče), 26/1V1, 22/1V2 a volnoběný
ventil 24/V3 jsou rovně aktivovány výstupy
z PLC.
Hydraulický olej je pod tlakem nasměrován
přepoutěcím otvorem P (pracovní tlak) na
čelní stranu pístu nýtovacího nástroje. Píst
nástroje/kletina výměnné koncovky se dají
do pohybu směrem dozadu a zahájí se
montá nýtovacího prvku. Přebytečný olej
je tlačen přepoutěcím otvorem R přes
HDV 23 do zásobníku. Pracovní tlak se
reguluje pomocí nastavení digitálního
tlakového spínače 19/1B2.
Po uvolnění spoutě na nástroji signály
z PLC deaktivují HDV 26/1V1 a 22/1V2.
Olej je pod tlakem nasměrován
přepoutěcím otvorem R (zpětný tlak) na
zadní stranu pístu nýtovacího nástroje. Píst
nástroje/kletina výměnné koncovky se dají
do pohybu směrem vpřed a přebytečný olej
je přepoutěcím otvorem P vytlačován přes
HDV 26/1V1 do zásobníku.
Když píst nýtovacího nástroje dosáhne své
nejzazí přední polohy, tlak oleje (zpětný
tlak) vzroste. Jakmile zpětný tlak dosáhne
hodnoty nastavené na digitálním tlakovém
spínači 19A/1B3, signál přes PLC
deaktivuje HDV a volnoběný ventil 24/V3
a motor/čerpadlo běí dále ve volnoběném
reimu, přičem olej cirkuluje přes
10-mikronový filtr v zásobníku 14. Pokud

Poznámky:
A)
Teplotní spínač 1B1 chrání systém před
přehřátím. Dojde-li k jeho aktivaci (při
teplotě oleje asi 80°C), motor/čerpadlo se
zastaví. Tato funkce slouí k předcházení
poškození součástí.
B)
Klesne-li hladina oleje příli nízko, aktivuje
se spínač hladiny oleje B4 a motor/čerpadlo
nemusí být možné uvést do provozu. Tato
funkce slouí k předcházení pokození
součástí.
C)
Přetlakový pojistný ventil 23 je
přednastaven na maximální systémový tlak
a chrání hydraulický okruh před přetíením.
D)
Jistič proudové ochrany 1/1F4 chrání motor
před přehříváním v důsledku nesprávného
napájecího napětí nebo přetíení. Kontakty
lze ručně resetovat pomocí tlačítka na jističi
proudové ochrany.
DŮLEITÉ UPOZORNĚNÍ
Elektrické spoje na obou čítačích jsou
zapečetěny. Pokud zapečetění vykazuje
zjevné známky pokození, případně jsou na
čítačích nulové hodnoty, záruka na takovou
jednotku zaniká.

15
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Příprava před prvním pouitím hydraulického systému (viz obr. 5 )
1. Zkontrolujte, zda je přípojka/zátka
vypoutění oleje 29 a 29A na svém
místě a utaená.

Kontrola a seřízení pracovního tlaku MPLV (mechanický regulační ventil) 30
(správné nastavení naleznete na straně 9)

2. Na skleněné měrce stavu oleje
zkontrolujte, zda hladina oleje není více
než 2,5 cm pod ryskou, jinak je možné,
že agregát Powerig nebude fungovat.
Spínač hladiny oleje se resetuje až po
doplnění oleje. Je-li to zapotřebí, doplňte
další olej, aby hladina oleje stoupla
k rysce plného stavu.

Poznámka:
Ne budete pokračovat, nastavte DPS
(digitální tlakový spínač) 19 na 600 bar
(8700 psi). Viz strana 19.
VÝSTRAHA
ABYSTE PŘEDELI RIZIKU ZRANĚNÍ
OSOB, NEPŘIPOJUJTE V TUTO CHVÍLI
K AGREGÁTU POWERIG ŽÁDNÉ
HYDRAULICKÉ HADICE.

Uzávěr plnicího
hrdla

Kontrola pracovního tlaku
(správné nastavení naleznete v kapitole
Použití na straně 9)

Uzávěr
ventilátoru
Skleněná měrka
stavu oleje

7. Elektrickou zástrčku dálkové spoutě
nýtovacího nástroje připojte do elektrické
zásuvky agregátu Powerig 43

3. Je-li potřeba přidat olej, odpojte ventilátor
agregátu Powerig od konektoru.
(viz strana 28).

8. Krátce stiskněte spouť nýtovacího
nástroje/dálkovou spouť a podívejte se
na údaj pracovního tlaku na DPS 19.

POZOR
K plnění zásobníku používejte pouze
olej, který prošel 10-mikronovým filtrem.
Musí se pouívat čisté nálevky
a nádoby apod.
Nedodržení tohoto pokynu má za
následek pokození průtokoměru.

POZOR
Tento test ukončete co nejdříve, aby
nedolo k přetíení hydraulických
součástí. Pouívejte pouze spolehlivé
a přesné měřící přístroje.
Poznámka:
Motor/čerpadlo agregátu Powerig dále
poběí na volnoběh, ale pokud není do
dvou minut aktivovaná spouť nástroje,
zastaví se.

4. Případný rozlitý olej utřete savými
ubrousky a dejte ventilátor zpět na jeho
místo a utáhněte.
5. Elektrický napájecí kabel připojte podle
údajů na typovém títku na agregátu do
správné zásuvky třífázového střídavého
proudu.

9. Podle obr. 5 (položka 30) nastavte
pracovní tlak, který je vhodný pro právě
používaný nýtovací nástroj. Nastavení
správného pracovního tlaku zjistíte
z návodu k pouití nýtovacího nářadí.
Regulaci provádějte vdy pouze jemnou
manipulací (1/4 otáčky). Neodstraňujte
předinstalované podloky a pojistné
matice ze stavěcího roubu.

6. Hlavní spínač 15 otočte do polohy
zapnuto a tlačítko spínače nouzového
zastavení 12 nastavte do pohotovostní
polohy.

Pokračování na dalí straně...
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Tím zajistíte odvzdunění
hydraulického systému.

Poznámka:
Mechanické regulační ventily lze
nastavovat pouze na nižší tlak než
u hlavního pojistného ventilu 23.

11. Znovu zkontrolujte pracovní tlak podle
bodů 7 - 10.

10. Obě hadice nýtovacího nástroje připojte
k agregátu Powerig. Aktivujte spouť na
nástroji, abyste jej nechali provést
cyklus. Spouť drte stisknutou asi
20 sekund, dokud nebude píst nástroje
v krajní zadní poloze. Uvolněte spouť
a píst nástroje nechejte dojít až do
krajní přední polohy. Tento postup
třikrát zopakujte.

12. Jakmile je nastaven pracovní tlak,
pouitím pojistné matice zajistěte, e
nastavení zůstane zachováno. Jetě
jednou zkontrolujte tlak, abyste se
ujistili, e se v průběhu utahování
pojistné matice nezměnil.
Pokračování na dalí straně...

30A
Mechanický
regulační ventil
(zpětný tlak)

30
Mechanický
regulační ventil
(pracovní tlak)

Regulační matice
Ve směru hodinových ručiček
se pracovní tlak zvyšuje
Proti směru hodinových ručiček
se pracovní tlak snižuje

Obr. 5
Mechanické regulační ventily 30 a 30A
Pracovní a zpětný tlak
17
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Kontrola a seřízení zpětného tlaku
- MPLV (mechanický regulační
ventil) 30A

18. Seřizujte MPLV, dokud na DPS 19A
není požadovaná hodnota.
Z regulačního roubu neodstraňujte
podložky nebo pojistnou matici, které
jsou již nainstalované.

(správné nastavení naleznete na straně 9)
Poznámka:
Ne budete pokračovat, nastavte DPS
(digitální tlakový spínač) 19A na 600 bar
(8700 psi). Viz strana 19.

19. Rychle snižte nastavenou hodnotu tlaku
na DPS na hodnotu nižší než je
nastaveno na MPLV. Po několika
sekundách by se agregát Powerig měl
vrátit do volnoběného stavu.

13. Elektrickou zástrčku dálkové spoutě
nýtovacího nástroje připojte do
elektrické zásuvky agregátu
Powerig 43.

20. Jakmile je zpětný tlak nastaven, pomocí
pojistné matice u regulačního roubu
zajistěte, e nastavení zůstane
zachováno. Jetě jednou zkontrolujte
tlak, abyste se ujistili, e se v průběhu
utahování pojistné matice nezměnil.

Poznámka:
Po dosaení hodnoty zpětného tlaku
nastaveného na DPS odešle do PLC signál,
na jeho základě se deaktivují HDV. Díky
tomu se píst nástroje vrátí do své výchozí
polohy a agregát Powerig se vrátí do
volnoběného stavu. Je-li zpětný tlak na
DPS nastaven na vyšší hodnotu než tlak
na MPLV, tato funkce nebude možná.
Proto se DPS při kontrole tlaku na MPLV
nastavuje na hodnotu 600 bar, neboť tlak
na MPLV nelze zkontrolovat, je-li agregát
Powerig ve volnoběném reimu.

21. K agregátu Powerig připojte montání
nástroj a pomocí spoutě na nástroji
nechejte proběhnout cyklus nástroje,
abyste zkontrolovali jeho správnou
funkci.
Poznámka:
Spínač zpětného tlaku 19A musí být vždy
nastaven na hodnotu o 6,9 bar (100 psi)
nižší ne u mechanického regulačního
ventilu zpětného tlaku 30A, jinak se agregát
Powerig po dokončení cyklu nástroje
nevrátí do volnoběného stavu.

14. Správné nastavení zpětného tlaku
naleznete v kapitole Použití (str. 9)
nebo v návodu k použití nýtovacího
nástroje.

22. Bude-li to nutné abyste zajistili
správnou funkci, (tj. přechod do
volnoběného stavu po dokončení
cyklu nástroje), zvyšte nastavenou
hodnotu na mechanickém regulačním
ventilu 30A. Úpravy provádějte pouze
po 1/4 otáčky.

15. Jako referenční materiál použijte obr. 5
a mějte při ruce potřebné ruční nářadí.
POZOR
Abyste předeli delímu přetěování
hydraulických součástí, proveďte
následující krok (16 -19 ) co nejrychleji.
16. Dálkovou spouť/spouť na nástroji
stiskněte a podrte po dobu dvou (2)
sekund a pak ji uvolněte. The Powerig
will then be labouring and noisier –
vrátí-li se do volnoběného stavu,
spouť znovu stiskněte a uvolněte.
17. Poznamenejte si hodnotu zpětného
tlaku MPLV na DPS 19A.

Pokračování na dalí straně...
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Nastavení pěchovacího tlaku

25. Vyčkejte alespoň
3 sekundy na
zobrazení původního
obsahu displeje. Nyní
je pěchovací tlak
nastaven.

Správné nastavení naleznete v kapitole
Použití na straně 9.
Pěchovací tlak je regulován digitálním
takovým spínačem 19. Tato jednotka ji
programovatelná a dokáe provádět řadu
různých funkcí. Při pouití s modelem
Powerig HK32-002 je nastavena na
hysterezní spínací funkci SP1 a displej je
nastaven tak, aby zobrazoval poslední
naměřený tlak (nejedná se nutně o
nastavenou hodnotu pěchovacího tlaku).

Poznámky:
a) Pokud během nastavování není po dobu
3 sekund nebo více stisknuto ádné tlačítko,
displej se vrátí do výchozího stavu.
b) Po aktivaci displej zobrazí poslední
naměřenou hodnotu tlaku. Po 3 sekundách
se displej vrátí do výchozího stavu.

Normální zobrazení

Poznámka:
Digitální spínač tlaku 19A regulující zpětný
tlak lze nastavit pomocí stejného postupu,
jaký je popsán výše. Aby se však zajistila
správná funkce, musí být tlak nastaven na
nižší hodnotu než na mechanickém
pojistném ventilu 30.

Poznámka:
Aby se zajistila správná funkce, musí být tlak
nastaven na nižší hodnotu než na
mechanickém pojistném ventilu 30.
Hodnotu pěchovacího tlaku upravte
následujícím způsobem:
23. Krátce stiskněte
středové tlačítko a
zobrazení na displeji
se změní dle
ilustrace. Ukazuje již
nastavenou hodnotu
pěchovacího tlaku.
24. Pomocí šipek nahoru
a dolů tlak upravte na
požadovanou
hodnotu.
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Příprava před běným pouitím hydraulického systému
Před kadým uvedením agregátu Powerig do
chodu proveďte následující úkony:

POZOR
Nikdy nezkouejte uvést nářadí do chodu,
nejsou-li hadice a/nebo nástroje připojeny
k agregátu Powerig. Při pouívání
vysokotlakých nýtovacích nástrojů na
konci pracovního zdvihu uvolněte
spouť.

1. Zkontrolujte hadice, elektrické kabely
a zásuvky i zástrčky, zda nejsou
pokozené nebo opotřebené. V případě
potřeby je vyměňte.
2. Pravidelně kontrolujte hladinu hydraulického oleje a v případě potřeby olej
doplňte.

6. Nyní je agregát Powerig připraven
k použití.
POZOR
Jakmile je agregát Powerig umístěn
v konečné pracovní poloze, zamkněte obě
natáčecí pojezdová kolečka, abyste
předeli náhodnému pohybu agregátu
během pouívání.
Zámky koleček jsou konstruovány pro
ovládání nohou. Nikdy se je nepokoušejte
ovládat rukou

Poznámka:
Klesne-li hladina oleje příli nízko, můe se
aktivovat spínač hladiny oleje a agregát
Powerig nebude provozuschopný.
Skleněná
měrka stavu
oleje

Kolečko uzamknete úplným stlačením dolů

3. Hydraulické spojky pro pracovní a zpětný
tlak nýtovacího nářadí nebo hadicovou
sadu připojte k hydraulickým
rychlospojkám 20 a 21. Elektrickou
zástrčku nýtovacího nástroje nebo
hadicové sady připojte do zásuvky
agregátu Powerig 43 – zasuňte ji
a pootočením zajistěte.

Kolečko v odemčené Kolečko v uzamčené
poloze
poloze

4. Zkontrolujte, zda jsou všechny elektrické
a hydraulické přípojky nýtovacího nářadí
a hadicových sad řádně připojeny.
5. Hlavní spínač 15 otočte do polohy
zapnuto a tlačítko spínače nouzového
zastavení 12 nastavte do pohotovostní
polohy.
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19 (1B3)
Digitální tlakový spínač
(pracovní tlak)
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26 (1V1)
Hydraulický rozváděč
(HDV)
(pracovní tlak)

Plnicí hrdlo oleje
(skryté)

24 (V3)
Volnoběný ventil

22 (1V2)
Hydraulický rozváděč
(HDV)
(zpětný tlak)
19A (1B2)
Digitální tlakový spínač
(zpětný tlak)

30
Mechanický pojistný
ventil
(pracovní tlak)

18 (1M3)
Konstrukční celek
motor/čerpadlo
30A
Mechanický regulační
ventil
(zpětný tlak)

20
Hydraulická rychlospojka
(pracovní tlak)

21
Hydraulická rychlospojka
(zpětný tlak)

47
Ochranná krytka
(2)

16
Ukazatel stavu filtru
oleje
42 (X3)
Elektrické konektory
24V ss
(nástroje Bobtail)

43 (X2)
Elektrický konektor –
nástroje Huck

23
Hlavní pojistný ventil

14
Filtr oleje v zásobníku 10 mikronů
(zásobník oleje)

12
Tlačítko nouzového
zastavení
38
Tlačítko odhození

15 (1Q1)
Hlavní vypínač

37
Sada koleček

Kabel napájení
elektrickým proudem

OBR. 7 Hlavní součásti HK32002
Pokračování na dalí straně...
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20
Hyd. rychlospojka
(pracovní tlak)

47
Prachové krytky

21
Hyd. rychlospojka
(zpětný tlak)

33
Těsnění (kov)

32
Sada filtrů/sítek
(60 mikronů)

34
Redukce
3/8” x 1/4” PTRS
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3 (F1 a F2)
Řídicí obvod pojistek/jističů

4 (1F3)
Pojistka (sekundární)
(obvod 24 V ss)

1 (K7)
Stykač motoru

5 (1M4)
Transformátor
220 – 500 VAC

2 (1F4)
Jistič proudové
ochrany

10 (1A1)
Modul PLC
40 (1K1)
Optické relé
Obrazovka
displeje PLC

Dvířka skříně
13 (1S4)
Kontakty nouzového
vypínače

39
Kontakty tlačítka
odhození

15 (1Q1)
Hlavní vypínač

OBR. 7A Součásti elektrického rozváděče - HK32-002

23

24

1

13

1

1

12

19A

-

11

1

1

10

19

-

9

1

-

8

18

-

7

-

-

6

17

-

6

1

1

5

16

1

4

1

2

3

15

1

2

1

1

1

14

Mn.

Pol. č.

1B2

1B3

1M3

-

1Q1

-

1S4

-

-

1A1

-

-

-

-

-

1M4

1F3

F1&F2

1F4

K7

Ref. č. na schematu

M22K01

Kontakty – spínač nouzového zastavení

EDS 3446
EDS 3446

Digitální tlakový spínač (zpětný tlak)

HK44DT/1H 3,2A 1/530

-

60990100600

P125/EA/SVB

Digitální tlakový spínač (pracovní tlak)

Motor/čerpadlo viz poznámka

Rezervováno pro další jednotky Powerig

Ukazatel stavu filtru oleje

Hlavní vypínač

6905 117 F1

M22PV

Tlačítko – spínač nouzového zastavení

Filtr oleje v zásobníku (10 mikronů)

-

1375

-

-

-

-

-

Hydac

Hydac

Seyer

-

Hawe

Eaton

Hawe

Eaton

Eaton

Siemens

-

-

-

-

-

Eltra/Seyer

Rezervováno pro další jednotky Powerig

Modul PLC (LOGO Siemens)

Rezervováno pro další jednotky Powerig

Rezervováno pro další jednotky Powerig

Rezervováno pro další jednotky Powerig

Rezervováno pro další jednotky Powerig

Rezervováno pro další jednotky Powerig

Transformátor 220-500V (3A)

Eaton

GDC 24/3

FAZ S1/2

Pojistky/jističe (řídicí obvod)

Eaton

Seyer

ZE6

Jistič proudové ochrany

Eatn

Dodavatel

3,15T

DIL EM10G

Stykač motoru

Pojistka 3,15 A (sekundární)

Č. dílu dodavatele

Popis

HMP0010

HMP0010

HKE9024

-

HKH9045

HPE9003

HKH9050

HMP0006

HPE9005

-

KA0006

-

-

-

-

-

HKE9048

HKE9025

HCE42P

HKE9004

HCE43

Č. dílu Huck
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Seznam součástí HK32002

Pokračování na dalí straně...
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-

2

31

32

1S1 E

2

30/30A

39

1

29A

-

1

29

38

-

28

-

-

27

37

1

26

-

-

25

36

1

24

-

1

23

35

-

-

-

1

22

34

1

21

2

1

20

33

Mn.

Pol. č.

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1V1

-

1V2

-

1V2

-

-

Ref. č. na schematu

-

GS 2 1

Alternativa: volnoběný ventil

79
DB4E0X630V

Magnetický vypoutěcí roub (1/4" zásobník oleje)

Mechanický pojistný ventil (pracovní tlak)

K10

Kontakty odhození

-

Sada koleček (100 mm)

M22DS

-

Rezervováno pro další jednotky Powerig

Tlačítko odhození

-

AAU21T3814

DKA1/4CFX

Rezervováno pro další jednotky Powerig

Redukce 3/8” x 1/4” PTRS

Těsnění (kov)

Sada filtrů 60 mu (nacházejí se za rychlospojkami)

123.4

78

Magnetický vypoutěcí roub (3/4" zásobník oleje)

Rezervováno pro další jednotky Powerig

-

Rezervováno pro další jednotky Powerig

-

Eaton

Eaton

Blickle

-

-

Seyer

Seyer

Hawe

-

Hydac

Seyer

Seyer

-

-

Hawe

G31

Alternativa: HDV (pracovní tlak)
Rezervováno pro další jednotky Powerig

Hydac

70480 F

-

Hawe

Hydac

Hawe

Hawe

Hydac

Parker/AFSR

Parker//AFSR

Dodavatel

HDV (pracovní tlak)

-

70501 C

Volnoběný ventil

Rezervováno pro další jednotky Powerig

-

GZ 3 1

Hlavní pojistný ventil

Alternativa: HDV (zpětný tlak)

70353 G

TC372

Hyd. rychlospojka (zpětný tlak)
HDV (zpětný tlak)

TC371

Č. dílu dodavatele

Hyd. rychlospojka (pracovní tlak)

Popis

HMP0029

HKE9029

HMP0052

-

-

HKH9038

HKH9096

HMP0073

-

HMP0016

HKH9048

HKH9049

-

-

HCH18

HMP0012

-

HKH9026

HMP0014

HKH9095

HCH17

HMP0013

110440

K dispozici pouze v
páru

Č. dílu Huck
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Seznam součástí HK32002 – pokračování
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Mn.

1

-

-

1

1

1

1

2

-

-

-

Pol. č.

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

-

-

-

-

-

-

-

X2

X3

-

1K1

Rezervováno pro další jednotky Powerig

Rezervováno pro další jednotky Powerig

Rezervováno pro další jednotky Powerig

-

-

-

7002

69599773

Sestava bloku hydraulického filtru (vč. poloek 14, 16 a 23)

Ochranná krytka (hyd. rychlospojka)

-

-

110685

EGG.3B..

-

R 1541

Č. dílu dodavatele

Rezervováno pro další jednotky Powerig

Rezervováno pro další jednotky Powerig

Elektrický konektor (nástroje Huck)

Elektrický konektor (nástroje Bobtail)

Rezervováno pro další jednotky Powerig

Optické relé

Popis

-

-

-

Seyer

Hawe

-

-

AFS

Lemo

-

Sigmar

Dodavatel

Poznámka: Při objednávání této součásti uvádějte přesné provozní napětí podle typového títku zařízení

Ref. č. na schematu

-

-

-

HKH9031

HKH9076

-

-

110685

HKE9076

-

HKE9055

Č. dílu Huck
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Seznam součástí HK32002 – pokračování
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Preventivní údržba
POZOR
Před prováděním údrby přepněte hlavní vypínač napájení do polohy vypnuto a přívodní
kabel odpojte od zdroje napájení. Plán preventivní údržby
Četnost

Úkol

Týdenní

Zkontrolujte deflektor odtrhávací části/sběrnou nádobu na
nástroji. V případě pokození vyměňte.

Týdenní

Demontujte výměnnou koncovku, vyčistěte ji a zkontrolujte.
Vekeré silně opotřebované nebo pokozené součásti vyměňte.
Zvlátní pozornost věnujte čelistem a pruině.

Měsíční

Zkontrolujte hladinu hydraulického oleje.

Čtvrtletní

Zkontrolujte případné úniky oleje a stav hydraulických hadic.
V případě potřeby je vyměňte.

Pololetní

Zkontrolujte hydraulický olej. Při zjitění kontaminantů
o rozměrech přes 10 mikronů vyměňte olej a vechny filtry.

Roční

Vyměňte olej a vechny filtry.

Jednou za 5 let
100,000 instalací
nýtovacích prvků

Vyměňte hydraulickou hadici.
Zkontrolujte hydraulické spojky (číslo součásti 110440).
V případě pokozených těsnění vyměňte oba protikusy spojky.

Poznámky:

Používáte-li nástroje řady 2480, vyměňte stírací těsnění (číslo
součásti 505843).
3. Před připojením nýtovacího nástroje se
vdy se ujistěte, e jsou hadicové spojky
bez nečistot.

Vniknutí cizích látek do hydraulického
systému můe vést ke sníení výkonu
a odstávce v důsledku nutných oprav. Řiďte
se následujícími pokyny:

4. Hydraulické oleje se musí zlikvidovat
podle přísluných ekologických
předpisů/zákonů platných v zemi, kde se
provádí údrba zařízení a/nebo se
zařízení používá. Dále se seznamte
s pokyny konkrétního výrobce vašeho
oleje.

1. Při doplňování nebo nalévání oleje vdy
pouívejte čistou nálevku s filtrem
10 mikronů. Zkontrolujte, zda pouíváte
správný olej.
2. Smíchání různých druhů olejů od
různých výrobců můe vést k chemické
reakci a vzniku umělých pryskyřic nebo
usazenin. Abyste se těmto problémům
vyhnuli, poraďte se s výrobcem.
V kadém případě je potřeba
propláchnutím (omytím) vech součástí
hydraulického systému odstranit zbytky
starého oleje. Při plnění/vyprazdňování
agregátu Powerig vždy dbejte na to,
abyste omylem nezaměnili hydraulické
oleje.

Pokračování na dalí straně...
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Vypoutění hydraulického oleje ........

POZOR
K plnění zásobníku pouívejte pouze olej,
který prošel 10-mikronovým filtrem. Musí se
pouívat čisté nálevky a nádoby apod.
Nedodržení tohoto pokynu má za následek
pokození průtokoměru.

1. Dbejte na to, abyste měli po ruce vhodné
pomůcky, kterými je moné odstranit
hydraulický olej, pokud případně dojde k jeho
rozlití.
2. Agregát Powerig umístěte do olejové vany
nebo nad vhodnou nádobu pro zachycení
vypoutěného oleje, která dokáe pojmout
6,9 litru kapaliny.

6. Olej doplňujte, dokud nedosáhne horní úrovně
skleněné měrky stavu oleje.
7. Případný rozlitý olej utřete savými ubrousky
a dejte ventilátor zpět na jeho místo
a utáhněte.

3. Odstraňte případné nashromáděné nečistoty
z vypoutěcí zátky oleje na agregátu Powerig.
4. Opatrně odstraňte vypoutěcí zátku a dbejte
na to, aby olej vytékal do olejové vany nebo
vhodné nádoby k zachycení minimálně
6,9 litru kapaliny.

Údržba
1. Elektrické součástky smí opravovat a/nebo
vyměňovat pouze kompetentní a kvalifikovaný
technik elektrických zařízení.

5. Po vyputění vekerého oleje (to můe trvat
5 minut) instalujte zpět vypoutěcí zátku
a utáhněte ji.

2. Hydraulické komponenty smí opravovat
a/nebo vyměňovat pouze kvalifikovaný
mechanik.

6. Případný rozlitý olej odstraňte savou tkaninou.

Plnění hydraulického oleje .........

Hydraulické kapaliny

1. Dbejte na to, abyste měli po ruce vhodné
pomůcky, kterými je moné odstranit
hydraulický olej, pokud případně dojde k jeho
rozlití.

Agregáty Powerig HK32-002 se dodávají
naplněné hydraulickou kapalinou BP HLPD46.
Při jakékoli údrbě agregátu Powerig
doporučujeme pouívat tento (nebo obdobný)
olej. Není-li doporučený olej k dispozici, obraťte
se na odborníka u svého místního dodavatele,
aby vám doporučil vhodnou náhradu.

2. Pomocí čisté utěrky odstraňte případné
nashromáděné nečistoty z plnicího hrdla
oleje na agregátu Powerig.
3. Demontujte ventilátor agregátu Powerig
z plnicího hrdla.
4. Před přidáním hydraulického oleje
zkontrolujte, zda se jedná o správný druh
a třídu oleje.
5. Pomocí nálevky s filtrem 10 mikronů pomalu
přes plnicí hrdlo nalévejte nový hydraulický
olej. Plnění pravidelně přeruujte, aby olej
mohl natéct z nálevky do zásobníku čerpadla.
Předejdete tak náhodnému rozlití.

Uzávěr ventilátoru

29
Vypoutěcí zátka oleje (zásobník oleje)
28

Uzávěr plnicího hrdla
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Nastavení a servisní poznámky:
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Nastavení a servisní poznámky:
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ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
STRANAMI. SPOLEČNOST HUCK U VECH
NÁSTROJŮ, DÍLŮ NEBO OSTATNÍCH VÝROBKŮ,
KTERÉ NEBYLY VYROBENY SPOLEČNOSTÍ
HUCK, VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEKERÉ
VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY
TÝKAJÍCÍ SE STAVU, ZPŮSOBU KONSTRUKCE,
FUNKČNOSTI, PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI
K POUITÍ. SPOLEČNOST HUCK NEPŘEBÍRÁ
ODPOVĚDNOST VYPLÝVAJÍCÍ AŤ PŘÍMO ČI
NEPŘÍMO Z POUITÍ TAKOVÝCH NÁSTROJŮ,
DÍLŮ NEBO OSTATNÍCH VÝROBKŮ ANI ZA
JAKÉKOLIV NÁROKY Z PŘÍPADNÉ ZTRÁTY ČI
ŠKODY NEBO VEDLEJŠÍ NEBO NÁSLEDNÉ
KODY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZÁRUČNÍCH PODMÍNEK.

Záruka na nářadí: Na nářadí a jiné zboí vyrobené
firmou Huck (výjimkou jsou nýtovací prvky a zboží
dále označené jako ostatní zboí) poskytuje Huck
záruku absence výskytu výrobních a materiálových
vad po dobu 12 kalendářních měsíců nebo 1 000 000
cyklů (podle toho, co nastane dříve) od data
původního nákupu.
Záruka na „nestandardní nebo zakázkové zboží“:
Na nestandardní nebo zakázkové zboží poskytuje
Huck záruku toho, e takové zboí bude splňovat
specifikace kupujícího a nebude vykazovat výrobní
a materiálové vady po dobu 12 kalendářních měsíců
nebo 1 000 000 cyklů (podle toho, co nastane dříve)
od data původního nákupu. Tato záruka se
nevztahuje na nestandardní nebo zakázkové zboží,
které bylo zhotoveno za pouití forem, materiálů,
nářadí a zařízení dodaných zákazníkem, přičem
takové dodané položky nebyly v dobrém stavu nebo
vhodné pro zamýlený účel.

Jediné platné záruky vzhledem k takovým nástrojům,
součástem nebo ostatním výrobkům jsou záruky
poskytované jejich výrobcem. Společnost Huck se
zavazuje v případě potřeby při vymáhání takových
záruk s kupujícím spolupracovat.
Společnost Huck neodpovídá za ztráty nebo kody,
které vznikly na základě opoděného plnění nebo
neplnění smluvních závazků z důvodů způsobených
stávkou, poárem, nehodou, přepravní firmou nebo
jiných důvodů mimo kontrolu společnosti Huck nebo
jejích dodavatelů.

TATO ZÁRUKA SE POSKYTUJE POUZE VE ZDE
POPSANÉM ROZSAHU A OBSAHU. SPOLEČNOST
HUCK NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY
A VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLIV JINÉ ZÁRUKY
VČETNĚ ZÁRUK TÝKAJÍCÍCH SE PRODEJNOSTI
NEBO VHODNOSTI POUITÍ NÁŘADÍ, JINÉHO
ZBOŽÍ, NESTANDARDNÍHO NEBO
ZAKÁZKOVÉHO ZBOŽÍ K JAKÉMUKOLI
KONKRÉTNÍMU ÚČELU A NEODPOVÍDÁ ZA
PŘÍMÉ ANI NEPŘÍMÉ ZTRÁTY NEBO KODY,
KTERÉ VYPLÝVAJÍ Z POUŽITÍ TOHOTO NÁŘADÍ,
NESTANDARDNÍCH NEBO ZAKÁZKOVÝCH
VÝROBKŮ, NEBO ZA JAKÝKOLI NÁROK NA
ZÁKLADĚ NÁHODNÝCH NEBO NÁSLEDNÝCH
ŠKOD.

Montání zařízení Huck
Společnost Huck International, Inc. si vyhrazuje právo
bez upozornění provádět změny technických
parametrů i konstrukce a zastavit výrobu či prodej
jednotlivých modelů.
Servis montáního zařízení Huck smí provádět pouze
vyškoleníé servisní technici.
Ve vekeré korespondeci nebo při objednávání
servisních dílů vdy uvádějte výrobní (sériové) číslo.

Výhradní odpovědnost společnosti Huck a výhradní
právo kupujícího vyplývající ze záručních případů se
omezuje (dle rozhodnutí společnosti Huck) na opravu
nebo výměnu nástrojů, ostatního zboí,
nestandardního nebo zakázkového zboží, které
vykazují vady týkající se technických parametrů,
výroby a materiálů, které nebyly přímo ani nepřímo
způsobeny pouitím forem, materiálů, nástrojů nebo
zařízení dodaných kupujícím. Přeprava
reklamovaného zboí se řídí dolokou FOB do závodu
společnosti Huck dle podmínek Incoterms. Kupující je
povinen záruční vady nářadí, ostatního zboí,
nestandardního nebo zakázkového zboží u
společnosti Huck reklamovat písemně během doby
trvání záruční lhůty o délce 12 kalendářních měsíců
nebo 1 000 000 cyklů (podle toho, co nastane dříve).
Společnost Huck provede přezkouení těchto
reklamovaných výrobků.

Společnost Huck International, Inc. disponuje
veškerým vybavením k provádění oprav. Obraťte se
na jedno z níže uvedených zastoupení.
Eastern
One Corporate Drive Kingston, New York 124010250
Telefon (845) 331-7300
FAX (845) 334-7333
Mimo USA a Kanadu
Obraťte se na nejblií mezinárodní zastoupení
značky Huck, viz zadní strana obálky.
Kromě výe uvedených opraven se po celém území
USA nacházejí autorizovaná servisní střediska
nástrojů (ATSC). Tato servisní střediska nabízejí
monost provádění oprav, náhradní díly, servisní sady
součástí, servisní sady nástrojů a výměnné koncovky.
Máte-li zájem navtívit středisko ATSC ve své oblasti,
obraťte se na své místní zastoupení značky Huck
uvedené na zadní straně obálky.

Nástroje, díly a ostatní výrobky, které nebyly
vyrobeny společností Huck:
SPOLEČNOST HUCK NEPOSKYTUJE ÁDNOU
ZÁRUKU NA NÁSTROJE, DÍLY NEBO OSTATNÍ
VÝROBKY, KTERÉ BYLY VYROBENY TŘETÍMI
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Alcoa Fastening Systems & Rings,
obchodní jednotka společnosti Alcoa, je
přední světový konstruktér a výrobce
nýtovacích systémů a krouků, včetně
speciálních nýtovacích prvků, tvarovek pro
kapaliny, montážních komponent,
montáních systémů a bezevých krouků

pro aplikace v letectví a kosmonautice
i v průmyslu. Ústředí společnosti se nachází
v kalifornském městě Torrance. Společnost
zaměstnává přes 8300 osob ve 39
výrobních a distribučních/logistických
lokalitách ve 13 zemích. Další informace
naleznete na www.afsr.alcoa.com

Alcoa Fastening Systems & Rings ve světě:
AMERIKA
Alcoa Fastening Systems & Rings
Divize nýtovacích prvků pro
letectví a kosmonautiku
3724 East Columbia
Tucson, AZ 85714

Alcoa Fastening Systems & Rings
Divize nýtovacích prvků
1 Corporate Drive
Kingston, NY 12401
FAX: 845-334-7333

EVROPA

DÁLNÝ VÝCHOD

Alcoa Fastening Systems & Rings
Výrobky pro průmysl
provoz Velká Británie
Unit C, Stafford Park 7
Telford, Shropshire
Anglie TF3 3BQ

Alcoa Fastening Systems & Rings
Výrobky pro průmysl
provoz Austrálie
14 Viewtech Place
Rowville, Victoria
Austrálie 3178

FAX: 0952-290459

Bezplatná linka: 008-335-030
FAX: 03-764-5510

FAX: 520-748-2142

Alcoa Fastening Systems & Rings
Divize nýtovacích prvků pro
letectví a kosmonautiku
PO Box 5268
900 Watson Center Rd.
Carson, CA 90749
FAX: 310-830-1436

Alcoa Fastening Systems & Rings
Výrobky pro průmysl
provoz Latinská Amerika
Avenida Parque Lira. 79-402
Tacubaya Mexico, D.F.
C.P. 11850
FAX: 525-515-1776
TELEX: 1173530 LUKSME

Alcoa Fastening Systems & Rings
Výrobky pro letectví a kosmonautiku
provoz Francie
Clos D'Asseville
BP4
95450 Us Par Vigny
Francie
33-1-30-27-9500
FAX: 33-1-34-66-0600

Alcoa Fastening Systems & Rings
Divize průmyslových
nýtovacích prvků
PO Box 8117
8001 Imperial Drive
Waco, TX 76714-8117
FAX: 254-751-5259

For The Long Haul, The Future of Fastening
Technology, The Future of Assembly Technology,
The Future of Tooling Technology, and Tools of
Productivity jsou ochranné známky služeb
společnosti Huck International. Společnost Huck
poskytuje technickou pomoc týkající se používání a
aplikace nýtovacích prvků a nářadí značky Huck.

UPOZORNĚNÍ: Informace v této publikaci mají pouze
charakter obecného popisu vlastností uváděných výrobků,
případně podpůrného zdroje informací při rozhodování o
jejich výběru. Jejich účelem není poskytovat jakoukoli
záruku, a to výslovnou, mlčky předpokládanou ani danou
zákonem. Vechny poskytované záruky jsou výhradně
součástí písemných nabídek, potvrzení a objednávek.
Uivatelům doporučujeme, aby si zajistili konkrétní, aktuální
údaje a informace týkající se jednotlivých aplikací
a způsobů pouití těchto výrobků.

HWB898 1003-5M

Servis a údržba

Rozhodnutí o upevňovací technologii je rozhodnutí o celém systému. Nářadí potřebné k připevnění ovlivňuje do značné míry volbu
systému. Také zde Vás podpoříme.

Široká nabídka

Servis a údržba

Disponujeme širokou nabídkou nářadí; od jednoduchých

Díky odborné a pravidelné údržbě nářadí předcházíme poruchám a

ručních nářadí až po moderních stroje. Ke všech nářadím

prodlevám. Nabízíme kompletní servis nářadí u Vás nebo v našem

máme k dispozici on-line příručky a technické informace.

servisním středisku. Naši servisní technici Vám budou nápomocní v:

Testování nářadí

• Preventivní opravě a údržbě.

Nabízíme Vám možnost, zdarma si otestovat nářadí ve Vašem

• Rychlé dodávce náhradních dílů.

výrobním prostředí. Rádi příjdeme předvést nářadí na Vaše

• Zapůjčení náhradního nářadí po dobu opravy.

pracoviště. To je ideální způsob jak otestovat více nařadí najednou.

Potřebujete více informací nebo si s
námi dohodnout termín návštěvy?

Odborná instalace

Kontaktujte nás. Těšíme se na další spolupráci.

Naše služby nekončí dodáním nářadí a strojů. Naše oddělení

Tel: +420 54321 4900

služeb ručí za instalaci strojů, školení zaměstnanců, jakož i

Email: info@heyman.cz

neustálou podporu.
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• Individuálním nastavení nářadí.

