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CS ES prohlášení o zabudování

ES prohlášení o zabudování podle směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních, příloha II část 1 B
Výrobce, společnost SKF Lubrication Systems Germany GmbH, Werk Walldorf, Heinrich-Hertz-Str. 2-8, DE - 69190 Walldorf, tímto prohlašuje shodu nekom-
pletního strojního zařízení

Označení:  Elektromotorické přepínací zařízení / elektromotorický posuvný ventil
Typ:   EM-U3 / WS-E
Číslo dílu:   EM-U3-XXXXX-X / WS-E-XXXXX-X
Rok výroby:  viz typový štítek
s níže uvedenými základními požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví podle směrnice 2006/42/ES o strojních zařízeních v době jeho uvedení na trh. 

 1.1.2 · 1.1.3 · 1.3.2 · 1.3.4 · 1.5.1 · 1.5.6· 1.5.8 · 1.5.9 · 1.6.1 · 1.7.1 · 1.7.3 · 1.7.4

Speciální technické podklady byly vytvořeny podle přílohy VII díl B této směrnice. Zavázali jsme se na základě odůvodněné žádosti předat speciální technické 
podklady v elektronické formě národním orgánům. Zplnomocněný pracovník pro technickou dokumentaci je vedoucí technických norem. Adresa viz výrobce.

Dále byly v příslušných oborech použity následující směrnice a (harmonizované) normy:
2011/65/EU Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 
2014/30/EU Směrnice týkající se elektromagnetické kompatibility    |   Průmysl

Norma Vydání Norma Vydání Norma Vydání Norma Vydání
ČSN EN ISO 12100 2011 ČSN EN 60947-5-1 2010 ČSN EN 61000-6-2 2006 ČSN EN 61000-6-4 2011

ČSN EN 809 2012 ČSN EN 61131-2 2008 Oprava 2011

ČSN EN 60204-1 2007 Oprava 2009 ČSN EN 61000-6-3 2011

Oprava 2010 ČSN EN 60034-1 2015 Oprava 2012

ČSN EN 50581 2013 ČSN EN 61000-6-1 2007

Nekompletní strojní zařízení lze uvést do provozu teprve tehdy, až je zajištěno, že stroj, do kterého má být nekompletní strojní zařízení integrováno, splňuje 
požadavky směrnice 2006/42/ES a všech dalších příslušných směrnic.
ve Walldorfu, 20. 4. 2016

Jürgen Kreutzkämper 
Manager R&D Germany
SKF Lubrication Business Unit

Stefan Schürmann 
Manager R&D Germany South 
SKF Lubrication Business Unit
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Tiráž CS

Tiráž

Tento návod je podle směrnice 2006/42/ES 
o strojních zařízeních součástí popsaných 
produktů a musí být uschován pro pozdější 
použití.

Záruka

Tento návod neobsahuje informace o záruce. 
Naleznete je v našich Všeobecných obchod-
ních podmínkách. 

Copyright
© Copyright SKF  
Všechna práva vyhrazena.

Výrobce
SKF Lubrication Systems Germany GmbH 
Werk Walldorf 
Heinrich-Hertz-Str. 2-8 
DE - 69190 Walldorf  
Tel:  +49 (0) 6227 33-0 
Fax: +49 (0) 6227 33-259 
E-mail: Lubrication-germany@skf.com 
www.skf.com/lubrication

Distribuční a servisní regiony

Evropa / Afrika / Blízký východ / Indie 
SKF Lubrication Systems Germany GmbH
 
Amerika / Asie / Pacifik 
Lincoln Industrial, One Lincoln Way 
St. Louis, MO 63120-1578  USA 
Tel:  +1.314.679.4200 
Fax: +1.800.424.5359 
E-mail:  lincoln@lincolnindustrial.com  
www.lincolnindustrial.com 
www.skf.com/lubrication
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Vysvětlení symbolů a oznámení

Použité symboly

Symbol Význam

Obecná výstraha

Nebezpečí způsobené elektrický-
mi součástmi, zásahem elektric-
kého proudu

Nebezpečí uklouznutí

Nebezpečí způsobené horkými 
povrchy

Nebezpečí nechtěného vtažení

Poranění rukou / nebezpečí 
zhmoždění
Nebezpečí způsobené vstřikova-
cím tlakem
Noste osobní ochranné pomůcky 
(ochranné brýle)

Oznámení

Ekologická likvidace / recyklace

Ekologická recyklace elektrických 
a elektronických zařízení 

Tyto symboly se nacházejí u všech bezpečnost-
ních předpisů v tomto návodě a upozorňují na 
mimořádné nebezpečí pro osoby, majetek nebo 
životní prostředí. 
Tento návod si důkladně pročtěte a dodržujte jej. 

Dbejte na upozornění a v takových případech 
postupujte velmi opatrně. Bezpečnostní pokyny 
předejte také dalším uživatelům.

Symbol Význam
 Vyzývá vás k akci
 Při výčtech

Odkazuje na další skutečnosti, příčiny nebo důsledky

Poskytuje vám dodatečné pokyny v rámci pracovních postupů

Stupeň varování Dopad Pravděpodobnost

NEBEZPEČÍ Úmrtí / vážné poranění Bezprostředně hrozící

VAROVÁNÍ Úmrtí / vážné poranění Možné

UPOZORNĚNÍ Lehké poranění Možné

POZOR Věcné škody Možné
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Zkratky a přepočítací koeficienty
Zkratky
příp. případně oz. unce
cca cirka psi libry na čtvereční palec
°C stupně Celsia r. F. relativní vlhkost
cu.in krychlový palec s sekunda
dB (A) hladina akustického tlaku sq.in. palec čtvereční
tj. to jest atd. a tak dále
atd. a tak dále např. na příklad
ev. eventuálně > větší než
°F stupně Fahrenheita < menší než
fl.ou dutá unce ± plus mínus
fpsec stop za sekundu Ø průměr
gal. galon mph mil za hodinu
příp. případně ot./min otáček za minutu
hp koňská síla
zpr. zpravidla
in. palec Přepočítací koeficienty
vč. včetně Délka 1 mm = 0.03937 in.
K kelvin Plocha 1 cm² = 0 155 sq.in
kg kilogram Objem 1 ml = 0.0352 fl.oz.
kp kilopond 1 l = 2.11416 pinty (US)
kW kilowatt Hmotnost 1 kg = 2 205 lbs
l litr 1 g = 0.03527 oz.
lb. libra Hustota 1 kg/cm³ = 8.3454 lb./gal (US)
max. maximálně 1 kg/cm³ = 0.03613 lb./cu.in.
min. minimálně Síla 1 N = 0.10197 kp
min. minuta Rychlost 1 m/s = 3.28084 fpsec.
ml mililitr 1 m/s = 2.23694 mph
ml/d mililitrů za den Zrychlení 1 m/s² = 3.28084 ft./s²
mm milimetr Tlak 1 bar = 14.5 psi
N newton Teplota °C = (°F-32) x 5/9
Nm newtonmetr Výkon 1 kW = 1.34109 hp
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1. Bezpečnostní pokyny

1.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny

Provozovatel musí zajistit, aby návod přečet-
ly všechny osoby, které jsou pověřeny prací 
s produktem nebo které dohlížejí či instruují 
uvedený okruh osob. Provozovatel musí dále 
zajistit, aby pracovníci obsahu návodu kom-
pletně porozuměli.
Návod uložte společně s produktem tak, aby 
byl po ruce. 
Dbejte na to, aby návod byl součástí pro-
duktu a při prodeji produktu je třeba předat i 
tento návod. 
Popsané produkty byly vyrobeny podle aktu-
álního stavu techniky.  Přesto mohou 
při používání vznikat nebezpečí, která mohou 
způsobit poranění osob a poškození majetku.
Poruchy, které mohou mít vliv na bezpeč-
nost, je třeba ihned odstranit. Kromě tohoto 
návodu je třeba dodržovat zákonná a obec-
ně platná nařízení na prevenci úrazů a na 
ochranu životního prostředí.

1.2 Základní postupy při manipulaci s pro-
duktem

 ○ Produkt lze používat pouze s ohledem 
na možná nebezpečí, v bezvadném 
technickém stavu a podle pokynů v tomto 
návodu. 

 ○ Odborní pracovníci se musejí seznámit 
s funkcemi a způsobem činnosti pro-
duktu. Je třeba dodržovat uvedené kroky 
montáže a obsluhy a jejich pořadí.

 ○ Při nejasnostech ohledně řádného stavu 
nebo správné montáže/obsluhy je třeba si 
je vyjasnit. Až do jejich vyjasnění je provoz 
zakázán.

 ○ Zamezte přítomnosti nepovolaných osob.
 ○ Pro veškeré činnosti je třeba dodržovat 

relevantní bezpečnostní předpisy a interní 
pokyny.

 ○ Kompetence za nejrůznější činnosti 
musí být jasně definovány a dodržovány. 
Nejasnosti ve vysoké míře ohrožují 
bezpečnost.

 ○ Ochranné a bezpečnostní prvky nesmí 
být během provozu odstraněny, upraveny 
nebo deaktivovány a je třeba v pravi-
delných intervalech kontrolovat jejich 
funkčnost a kompletnost.

 ○ Pokud je nutné ochranné a bezpečnostní 
prvky odmontovat, je třeba je 
bezprostředně po dokončení práce opět 
namontovat a následně zkontrolovat 
jejich řádnou funkčnost.

 ○ Vzniklé poruchy je třeba odstranit v rámci 
stanovených kompetencí. Při poruchách 
mimo stanovené kompetence je třeba 
neprodleně informovat nadřízené.

 ○ Noste osobní ochranné pomůcky.
 ○ Při manipulaci s mazivy dodržuje veškeré 

bezpečnostní listy.

1. Bezpečnostní pokyny
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1.3 Odborně kvalifikovaní pracovníci

Popsané produkty smí montovat, obsluhovat 
a provádět údržbu pouze odborně kvalifiko-
vaní pracovníci.  
Odborně kvalifikovaní pracovníci jsou osoby, 
které jsou vyškoleny, pověřeny a instruovány 
provozovatelem koncového produktu. Tyto 
osoby jsou na základě svého vzdělání, zku-
šeností a zaškolení seznámeny s platnými 
normami, nařízeními, předpisy na prevenci 
nehod a s montážními podmínkami. Jsou 
oprávněny provádět požadované činnosti a 
rozpoznají a zabrání přitom možnému ne-
bezpečí. Definice elektrikářů a zákaz činnosti 
nekvalifikovaných pracovníků je řízen nor-
mami DIN VDE 0105, příp. IEC 364.
Pro země, ve kterých neplatí normy DIN VDE 
0105, příp. IEC 364, platí příslušná místní 
definice kvalifikovaného pracovníka. 

Tyto místní požadavky na kvalifikaci pracov-
níků nesmějí mít hlavní formulace na nižší 
úrovni než ty, uvedené v obou výše uvede-
ných normách. 
Provozovatel je zodpovědný za rozdělení 
úkolů, vymezení odpovědností a kontro-
lování pracovníků. Tato vymezení musí být 
provozovatelem přesně určena.
Pokud pracovníci nemají požadované zna-
losti, je třeba je zaškolit a instruovat.  
Při uhrazení vzniklých nákladů může společ-
nost SKF provést zaškolení k produktu.

1. Bezpečnostní pokyny
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1.5 Nebezpečí způsobené systémovým 
tlakem

1.4 Nebezpečí způsobené elektrickým 
proudem

1.6 Provoz

Při prvním uvedení do provozu a při provozu 
je třeba dodržovat tyto body:

 ○ všechny údaje v tomto návodu a údaje z 
dalších platných dokumentů,

 ○ všechny zákony / předpisy dodržované 
provozovatelem,

 ○ návod nadřazeného systému,
 ○ všechny ostatní relevantní dokumenty 

pro bezpečný provoz.

VAROVÁNÍ

Systémový tlak
Produkt je během provozu pod 
tlakem. Před zahájením činností 
montáže, údržby a oprav je třeba 
produkt zbavit tlaku.

VAROVÁNÍ

Zásah elektrickým proudem
Práce na produktech, které jsou 
pod proudem, mohou způsobit po-
ranění osob a poškození majetku. 
Činnosti montáže, údržby a oprav 
smí provádět pouze odborně kvali-
fikovaní pracovníci na produktech, 
které byly nejprve odpojeny od 
napájení. 

Elektrické připojení smí provádět pouze 
kvalifikovaný a provozovatelem oprávněný 
elektrikář při zohlednění místních podmínek 
pro připojení a právních předpisů (např. VDE 
/ IEC). 

1. Bezpečnostní pokyny
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 ○ Před začátkem prací je třeba o jejich pro-
vedení informovat všechny příslušné oso-
by (např. pracovníky obsluhy, nadřízené). 
Je třeba dodržovat provozní preventivní 
opatření, pracovní návody atd.

 ○ Vhodnými opatřením zajistěte, aby 
byly pohyblivé, volné součásti před 
prací zablokovány a aby nemohlo dojít 
k zmáčknutí částí těla při nechtěných 
pohybech.

 ○ Montáž produktu provádějte pouze mimo 
pracovní dosah samovolně pohyblivých 
součástí s dostatečně velkým odstupem 
od zdrojů tepla nebo chladu.

 ○ Před prováděním prací produkt i stroj, ve 
kterém je produkt zabudován, odpojte od 
elektřiny a zajistěte před neoprávněným 
zapnutím.

 ○ Všechny práce na elektrických součástech 
provádějte pouze izolovanými nástroji.

 ○ Dbejte na řádné uzemnění produktu.
 ○ Nezbytné otvory provádějte pouze na 

nekritických, nenosných součástech.
 ○ Pojistky se nesmí přemosťovat. Pojistky 

vyměňujte vždy za pojistky stejného typu.

 ○ Montáží nesmí být ovlivněna ani 
poškozena funkčnost dalších agregátů 
nadřazeného stroje.

 ○ Žádné komponenty nesmí být vystavová-
ny torzi, stříhání nebo ohýbání.

 ○ Při práci s těžkými součástmi používejte 
vhodná zvedací zařízení.

 ○ Zabraňte záměně / nesprávné montáži 
demontovaných součástí. Součásti 
označujte.

1.7 Montáž, údržba, poruchy, odstavení z provozu, likvidace 1.8 Určené použití

EM-U3
Elektromotorické přepínací zařízení EM-
U3 slouží k přesměrování dvoupotrubních 
mazacích systémů SKF Duoflex za dodržení 
technických údajů a podmínek uvedených v 
tomto návodu. 
WS-E
Elektromotorický posuvný ventil WS-E 
slouží jako uzavírací a posuvný ventil dvou-
potrubních mazacích systémů SKF Duoflex 
za dodržení technických údajů a podmínek 
uvedených v tomto návodu.

1. Bezpečnostní pokyny
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1.9 Předvídatelné nesprávné použití

Odlišné použití, než za dříve uvedených 
podmínek a za uvedeným účelem, je přísně 
zakázáno. Obzvláště:

 ○ použití v ochranném pásmu s 
nebezpečím výbuchu,

 ○ na dodávání, přenos nebo předzásobení 
nebezpečných látek a směsí podle přílohy 
I část 2–5 nařízení CLP (ES 1272/2008),

 ○ na dodávání, přenos nebo předzásobení 
plynů, zkapalněných plynů, rozpuštěných 
plynů, par a kapalin, jejichž tlak par je u 
přípustné maximální provozní teploty o 
více než 0,5 barů nad normálním atmos-
férickým tlakem (1013 mbar).

1.10 Vyloučení odpovědnosti

Výrobce neručí za škody způsobené: 
 ○ nesprávným používáním,
 ○ vadnou montáží, elektrickým připojením,
 ○ nesprávným řízením PLC automatem 

provozovatele,
 ○ použitím nevhodných nebo znečištěných 

médií,
 ○ nesprávnou reakcí na poruchy,
 ○ vlastní úpravou částí zařízení,
 ○ montáží neoriginálních součástí nebo 

náhradních dílů.

1.11 Související dokumenty

Kromě tohoto návodu má příslušná cílová 
skupina dodržovat následující dokumenty:

 ○ provozní postupy, schvalovací předpisy,
 ○ návod k hlídači koncového tlaku,
 ○ bezpečnostní list (MSDS) použitého 

maziva, 
 ○ popř. projektovou dokumentaci a další 

relevantní podklady. 
Tyto dokumenty musí provozovatel vždy 
doplnit platnými místními předpisy v zemi 
použití. Při prodeji nebo předání produktu 
předejte také tuto dokumentaci.

1. Bezpečnostní pokyny
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1.12 Zbytková nebezpečí

Zbytková nebezpečí Náprava

Životní fáze produktu – přeprava, montáž, uvedení do provozu, provoz, poruchy, detekce poruch, údržba, péče, odstavení z provozu, likvidace

Pád nadzvednutých součástí/nástrojů   Pod nadzvednutými součástmi se nesmí vyskytovat žádné osoby Zamezte přítomnosti nepovolaných 
osob Nadzvednuté součástí zabezpečte vhodnými zvedacími prostředky (např. pásy, popruhy, lana)

Padání součástí kvůli nedostatečnému 
připevnění

  Součásti připevňujte pouze na součásti s dostatečnou nosností Dbejte na hmotnosti Pro šroubová 
spojení je třeba dodržovat uvedené utahovací momenty Pokud utahovací momenty nejsou uvedeny, 
použijte utahovací momenty podle velikosti šroubu pro šrouby 8.8. Literatura viz výrobce šroubů

Zásah elektrickým proudem v případě vadné-
ho připojovacího kabelu   Zkontrolujte připojovací kabel, zda není poškozen

Pád osob způsobený podlahou znečištěnou 
mazivem   Při připojování nebo povolování hydraulických přípojů buďte opatrní

  Vytečené / uniknuté mazivo okamžitě vhodnými prostředky navažte a následně odstraňte
  Dodržujte provozní postupy k manipulaci s mazivem a kontaminovanými díly

Přetržení, poškození vedení při montáži po-
hyblivých součástí stroje

  Neprovádějte montáž na pohyblivé součásti. Pokud by to bylo nezbytně nutné, použijte flexibilní 
hadicová vedení

Přetržení/poškození vedení při montáži na 
místa oděru nebo montáži s příliš malým po-
loměrem ohybu

  Použijte ochranná vedení nebo ochranné spirály

Vystříknutí maziva při vadném sešroubování 
součástí, připojení vedení

  Používejte hydraulická šroubení a vedení vhodná pro uvedené tlaky Před uvedením do provozu je 
zkontrolujte, zda jsou řádně připojená a nepoškozená

Ztráta elektrických ochranných funkcí vadnou 
montáží plošného spoje

  Po montáži proveďte bezpečnostní zkoušku podle normy ČSN EN 60204-1 (provedení a rozsah 
zkoušky viz servisní návod 951-151-000.)

1. Bezpečnostní pokyny
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2. Maziva
2.1 Obecně 

Určené použití je nasazení produktu za úče-
lem mazání ložisek a třecích míst mazivy při 
dodržování fyzikálních limitů použití, které se 
nachází v podkladech k příslušnému produk-
tu, např. v návodu k obsluze, popisech pro-
duktů, technických nákresech a katalozích.  
Zejména poukazujeme na to, že nebezpečné 
látky jakéhokoliv druhu, především látky 
klasifikované jako nebezpečné podle nařízení 
CLP (ES 1272/2008), příloha I, části 2–5, je 
povoleno plnit do zařízení a komponent cen-
trálního mazání a dopravovat nebo rozvádět 
je v systému jedině po dohodě a písemném 
schválení společností SKF.  
Všechny produkty vyráběné společností SKF 
nejsou schváleny k používání ve spojení s 
plyny, zkapalněnými plyny, plyny vypouš-

Výběr maziva vhodného pro příslušný úkol 
provádí výrobce stroje/zařízení, příp. jeho 
provozovatel, společně s dodavateli maziva.  
Výběr se provádí s ohledem na druh maza-
ných ložisek / třecích míst, jejich v provozu 
očekávaného zatížení a očekávaných podmí-
nek prostředí na místě použití, se zohledně-
ním ekonomických a ekologických aspektů. 

POZOR

Je třeba dodržovat pokyny výrobce stroje k 
mazivu, které má být použito. 
Potřeba maziva na mazací místo je sta-
novena výrobcem ložiska, příp. stroje. 
Musí být připraveno požadované množství 
maziva na mazací místo. Jinak může dojít k 
nedostatečnému mazání a tím k poškození 
nebo výpadku mazaného místa ložiska.

2.2 Výběr maziv

POZOR

Všechny produkty lze používat pouze 
za účelem použití a podle údajů v tomto 
návodu.

těnými pod tlakem, parami a vznikajícími 
kapalinami, jejichž tlak par je při maximální 
přípustné teplotě vyšší než atmosférický tlak 
o více než 0,5 bar (1013 mbar).  
Pokud je třeba dodávat jiná média, která 
nejsou ani maziva ani nebezpečné látky, je to 
povoleno pouze po konzultaci a s písemným 
souhlasem společnosti SKF. 
Maziva jsou z pohledu společnosti SKF kon-
strukčním prvkem, který je třeba bezpod-
mínečně zohlednit při výběru komponentů 
a při projektování centrálního mazacího 
zařízení. Je třeba bezpodmínečně zohlednit 
vlastnosti maziv.

2. Maziva
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Pokud máte další dotazy ohledně maziv, mů-
žete kontaktovat společnost SKF. Máte také 
možnost si nechat otestovat v naší laboratoři 
dopravitelnost maziva (např. odlučování) pro 
použití v centrálních mazacích zařízeních.
Přehled testů maziv, která nabízí společnosti 
SKF, získáte od distributora značky SKF.

Popsaný produkt lze provozovat pouze s 
mazivy odpovídající záznamům v technic-
kých údajích. Může se jednat, v závislosti na 
provedení produktu, o oleje, tekuté mazivo 
nebo tuky. 
Oleje a základové oleje mohou být rychle 
minerálně, synteticky a/nebo biologicky 
odbouratelné. Přidání přípravků na úpravu 
konzistence a aditiv závisí na podmínkách 
použití. 
Je třeba zohlednit, že v ojedinělých přípa-
dech mohou existovat maziva, jejichž vlast-
nosti se sice nacházejí v rozmezí přípustných 
limitních hodnot, ale na základě jiných 
vlastností nejsou pro použití v centrálních 
mazacích zařízeních vhodná. Tak může např. 
u syntetických maziv dojít k nesnášenlivosti s 
elastomery.

POZOR

Smí se používat pouze maziva povolená pro 
produkt. Nevhodná maziva mohou způsobit 
poruchu produktu nebo věcné škody. 

2.3 Přípustná maziva

POZOR

Různá maziva se nesmí míchat, protože 
by mohlo dojít k poškození a mohlo by být 
nutné nákladné čištění produktu /mazacího 
zařízení. Aby se předešlo záměnám, dopo-
ručuje se na zásobník s mazivem zazname-
nat informaci ohledně použitého maziva.

POZOR

Společnost SKF v případě potřeby svým 
zákazníkům pomůže s výběrem vhodných 
komponentů na dopravu zvoleného maziva 
a při plánování a projektování centrálního 
mazacího zařízení.

2. Maziva
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2.5 Nebezpečí způsobená mazivy2.4 Maziva a životní prostředí

POZOR

Maziva mohou znečistit zeminu a vodstva. 
Maziva musí být řádně používána a likvido-
vána. Vždy je třeba dodržovat platné před-
pisy a zákony týkající se likvidace maziv.

V zásadě je třeba dbát na to, že maziva jsou 
ekologicky škodlivé a hořlavé látky, jejichž 
přeprava, uskladnění a zpracování vyžaduje 
zvláštní bezpečnostní opatření. Údaje tý-
kající se přepravy, uskladnění, zpracování a 
ohrožení životního prostředí se nacházejí v 
bezpečnostním listu od výrobce použitého 
maziva.  
O bezpečnostní list můžete požádat výrobce 
maziva.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí uklouznutí a poranění
Uniknuté mazivo představuje zdroj 
nebezpečí. 
Netěsnosti ihned opravte a unik-
nuté mazivo odstraňte.

2. Maziva
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Přehled – obr. 1

3. Přehled, popis funkce

1 Těleso přepínače 
2 Přepínací patrona s otvorem pro 
 odtoky 
3 Kryt tělesa 
4 Stavěcí plech vpravo a vlevo 
5 Elektrický vstup 
6 Elektrický výstup 
7 Indikace nastavení patrony 
 (pod ochranným víčkem) 
8 Motor 
9  Plošný spoj síťového napájení (pouze 

u 230 V AC)
10 Plošný spoj 
11 Magnetické senzory na monitorování 
 tří spínacích poloh
 přepínací patrony

3

8

9

2

4

5

6

7

10

11

1

3. Přehled, popis funkce



18

CS

3.1 Stručný popis zařízení EM-U3
EM-U3 je kompaktní, výkonné, elektro-
motoricky poháněné přepínací zařízení pro 
dvoupotrubní mazací systémy SKF DuoFlex. 
Každé ze 3 možných spínacích poloh A, M 
a B se precizně dosáhne prostřednictvím 
vlastního magnetického senzoru. Ve stře-
dové poloze M mohou být vedení A a B 
během doby nečinnosti tlakově odlehčena 
přes zpětné vedení R. Toto zvyšuje životnost 
komponentů mazacího zařízení, protože do-
chází k nižšímu zatížení tlakem a ke snížení 
odlučovaní maziva. 
Aktuální poloha patrony je indikována umís-
těním zářezu (12) na ose excentru. Aby byla 
indikace patrná, je třeba nejprve odšroubo-
vat ochranný plastový šroub. K dispozici jsou 
varianty 24 V DC a 230 V AC.  
K dispozici je také varianta WS-E jako uzaví-
rací a posuvný ventil. 

A B

P R

M

A M B

M

BA

12

Obr. 2 – Přepínací patrona v poloze M

3. Přehled, popis funkce
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3.2 Stručný popis zařízení WS-E
Díky z výroby provedenému uzavření urči-
tých přípojů lze zařízení WS-E použít jako 
spolehlivý a výkonný uzavírací nebo po-
suvný ventil. Středová poloha „M“ zde není 
využívána.

Obr. 7a
3/2cestný ventil 
Přípojka B uzavřena

Obr. 7b
3/2cestný ventil 
Přípojka R uzavřena

Obr. 7c
2/2cestný ventil 
Přípojky B a R uzavřeny 

Obr. 3 – Stručný popis zařízení WS-E

BA

A A

P R

M

A M B

P R

Obr. 7a

A A

P

M

A M B

P

Obr. 7c

A A

P

B B

M

A M B

P

Obr. 7b

M

3. Přehled, popis funkce



20

CS

3.3 Všeobecný popis systému

Dvoupotrubní zařízení se skládá zpravidla z 
čerpadlového
agretátu (1) s tlakovým omezovacím ven-
tilem, elektromotorického přepínacího 
zařízení (2) EM-U3, příp. posuvného ventilu 
WS-E k připojení na tlakové vedení P (3), 
odlehčovacího potrubí R (4) a dvou hlavních 
vedení A (5) a B (6). 
Do hlavních vedení se integrují sériově zapo-
jené rozdělovače SKF Duoflex (7) k rozdělo-
vání / dávkování objemu průtoku.

1

5

6

77

7

2
4

3

Obr. 4 – Popis systému

3. Přehled, popis funkce
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3.4 EM-U3 jako náhrada za EM-U2

Pokud se EM-U3 použije jako náhrada za 
EM-U2, je třeba dodržovat následující body:
• Pokud není PLC automat nastaven na 

rozšířený rozsah funkcí EM-U3, může být 
EM-U3 provozováno pouze s funkcemi 
EM-U2.  
Funkce středové polohy „M“ k odlehčení 
tlaku ve vedení A a B pak není k dispozici.

• V důsledku změněných průměrů 
připojení a polohy přípojů na EM-U3 
musí být hydraulické přípoje odpoví-
dajícím způsobem přestavěny.

• Elektrické přípojky musí být provedeny 
podle schemat zapojení v tomto návodu. 

• Hydraulická připojovací vedení vhodně 
přeměňte a EM-U3 hydraulicky připojte. 

• EM-U3 připojte k elektřině. 
(Viz schémata připojení.)

• Nadřazený stroj uveďte do provozu.
• Proveďte kontrolu funkčnosti EM-U3, jak 

je popsána v tomto návodu.
• EM-U2 ekologicky zlikvidujte.

Při montáži EM-U3 jako náhrady za EM-U2 
postupujte následovně: 

• Nadřazený stroj / systém odpojte od prou-
du a tlaku a zajistěte před neoprávněným 
zapnutím, např. visacím zámkem.

• Pracovní plochu udržujte v souladu s 
označením a zamezte přítomnosti nepo-
volaných osob.

• Elektrické přípojky EM-U2 na zařízení 
odpojte.

• Hydraulické přípojky EM-U2 na zařízení 
odpojte.

• EM-U2 demontujte a odstraňte.
• Montážní místo před montáží EM-U3 při-

pravte, příp. vyčistěte.
• Připravte upevňovací otvory k montáži 

EM-U3. Stávající vedení a části přitom 
nepoškoďte.

• EM-U3 umístěte a přišroubujte. 
(Viz připojovací rozměry.)

3. Přehled, popis funkce
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4. Technické údaje
4.1 Obecné technické údaje

Přípustná provozní teplota -20 °C až +70 °C

Provozní tlak max.400 bar

Průtokový objem max. 400 l/h

Přípojky vedení 4 x G3/4

Montážní poloha libovolný

Doba přepnutí max. 5 vteřin

Minimální vzdálenost mezi 2 spínacími impulzy min. 2 vteřiny

hladina akustického tlaku <70 dB (A)

Hmotnost  24 V DC cca 12 kg
230 V AC cca 13 kg

Maziva Maziva třídy NLGI I, II a NLGI III 

Menší množství maziva vystupující z otvoru pro odtoky na přepínací patroně je normální a nejedná se o vadu produktu.

4. Technické údaje
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24 V DC 230 V AC

Provozní napětí 24 V DC ± 10 % 230 V AC ± 10 %

Proudový příkon 2,1 A max. 0,23 A max.

Příkon 50 W max. 50 W max.

externí pojistky 6 A (T) žádné, interně jištěno pomocí 2 A (T)

IP druh krytí 65

Třídy krytí SELV, FELV, PELV

Vstupy s ochranou proti přepólování, proti zkratování, potenciálové propojení

Příkon 20 W 20 W

Délka připojovacího kabelu (u průřezu kabelu 1,0 mm2) 14 m 35 m

Délka připojovacího kabelu (u průřezu kabelu 1,5 mm2) 20 m 50 m

Délka připojovacího kabelu (u průřezu kabelu 2,0 mm2) 28 m 70 m

Délka připojovacího kabelu (u průřezu kabelu 2,5 mm2) 35 m 300 m

Průřez kabelu min. 1,0 mm2 až max 2,5 mm2 

Připojovací konektor Bajonetový konektor ISO 15170-1

4.2 Elektrika

4. Technické údaje
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Při montáži nebo opravě je třeba dodržovat níže uvedené utahovací 
momenty. 

Napájecí vedení (A ,B, P, R) 120 Nm ± 5 Nm

Spodní díl tělesa s tělesem (5) 3 Nm ± 0,3 Nm

Upevňovací patky s tělesem (E) 15 Nm ± 2 Nm

Přepínací patrona s tělesem (C) 20 Nm ± 2 Nm

Zařízení EM-U3/ WS-E se podle druhu montáže (stroj nebo základna) 
připevní na čtyřech bodech F pomocí vhodných montážních prostředků 
(např. šrouby, hmoždinky). Průchozí díry utáhněte šrouby na 25 Nm ± 
2 Nm.

4.3 Utahovací momenty a rozměry přípojů

1
8
0

1
3
6

1
2
5

P

A

C

D D

B

R

110

16198,5

1
1
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F
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2
2
0
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0
0

Obr. 5 – Utahovací momenty a připojovací rozměry

4. Technické údaje
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4.4 Poznámka k typovému štítku

Na typovém štítku jsou uvedeny důležité 
technické parametry, např. označení typu, 
objednací číslo atd.
Abyste zabránili ztrátě těchto údajů, pokud 
by se typový štítek stal nečitelným, zazna-
menejte si tyto technické parametry do 
návodu.

Model ________________________________

Výr. č. ________________________________

Sér. č. ________________________________

4.5 Poznámka k označení CE

Označení CE se provádí v souladu s požadavky platných směrnic:

  2014/30/EU Směrnice týkající se elektromagnetické kompatibility
  2011/65/EU (RoHS II) Směrnice o omezení používání některých nebezpečných látek v 

elektrických a elektronických zařízeních

Poznámka ke Směrnici o nízkém napětí 2014/35/EU
Požadavky na ochranu podle Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU jsou dodrženy v souladu 
s přílohou I, č. 1.5.1 Směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Poznámka ke Směrnici o tlakových zařízeních 2014/68/EU 
Produkt nedosahuje na základě údajů o svém výkonu hraničních hodnot stanovených v člán-
ku 4 odstavci 1 písmeno (a) bod (i) a podle článku 4 odstavce 3 je vyňat z působnosti Směrni-
ce o tlakových zařízeních 2014/68/EU. 

Typový štítek – obr. 6

4. Technické údaje
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5. Dodání, vrácení a uskladnění

5.1 Dodání
Zabalení produktu se provádí standardně 
podle nařízení v zemi příjemce. Při přepravě 
věnujte pozornost bezpečné manipulaci.  
Po přijetí zásilku zkontrolujte, zda nedošlo k 
případnému poškození a na základě doda-
cích dokladů ověřte její kompletnost. Obalový 
materiál je třeba uložit tak dlouho, dokud 
nejsou vyřešeny případné nejasnosti. 

5.2 Vrácení 
Všechny díly před zasláním zpět vyčistěte 
a řádně zabalte. Produkt chraňte před me-
chanickým působením, např. nárazy. Pro 
přepravu po zemi, ve vzduchu nebo na moři 
neexistují žádná omezení. Zpětné zásilky 
označte na obalu těmito symboly.

Obr. 7 – Označení zpětné zásilky

5.3 Uskladnění
Platí tyto skladovací podmínky:

 ○ Suché a bezprašné prostředí, uskladnění 
v dobře větrané, suché místnosti.

 ○ Doba uskladnění: max. 24 měsíců
 ○ Přípustná vlhkost vzduchu: <65 % (r.v.)
 ○ Přípustná skladovací teplota:   

min. -25 °C / max. +70 °C
 ○ Žádné přímé sluneční nebo UV záření. 
 ○ Produkt chraňte před v blízkosti se 

nacházejícími zdroji tepla a chladu.

Oznámení
 ○ Bezprašného prostředí lze docílit zaba-

lením do plastových fólií.
 ○ Ochrana před zemní vlhkostí je 

uskladněním na regálu nebo dřevěné 
paletě.

5. Dodání, vrácení a uskladnění
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6. Montáž

6.1 Obecně
Produkty uvedené v tomto návodu smí mon-
tovat, obsluhovat a provádět údržbu pouze 
odborně kvalifikovaní pracovníci. Kvalifikova-
ní odborníci jsou osoby, které jsou vyškoleny, 
pověřeny a instruovány provozovatelem 
koncového produktu, do kterého má být po-
psaný produkt zabudován. 
Tyto osoby jsou na základě svého vzdělání, 
zkušeností a zaškolení seznámeny s plat-
nými normami, nařízeními, předpisy na 
prevenci nehod a s provozními podmínkami. 
Jsou oprávněny provádět požadované čin-
nosti a rozpoznají a zabrání přitom možné-
mu nebezpečí.
Před montáží produktu odstraňte obalový 
materiál a případně přepravní zajištění. 
Obalový materiál je třeba uložit tak dlouho, 
dokud nejsou vyřešeny případné nejasnosti.

OZNÁMENÍ
Dodržujte technické údaje (viz kapitola 4).

6.2 Montáž
Produkt má být zabudován chráněný před 
vlhkostí a vibracemi a snadno dostupný, 
aby bylo možné bezproblémově provádět 
veškeré další instalace. Údaje o maximální 
přípustné teplotě prostředí jsou uvedeny v 
technických údajích.
Při montáži a obzvláště při vrtání je třeba 
bezpodmínečně dbát na následující:

 ○ Montáží nesmí být poškozeny ostatní 
agregáty.

 ○ Produkt nesmí být namontován v akčním 
rádiu pohyblivých součástí.

 ○ Produkt musí být namontován pouze v 
dostatečně velké vzdálenosti od zdrojů 
tepla a chladu.

 ○ Dodržujte bezpečnostní vzdálenosti a 
zákonné montážní předpisy a předpisy na 
prevenci úrazů.

UPOZORNĚNÍ

Zásah elektrickým proudem
Před jakoukoli prací na elektric-
kých součástech je třeba produkt 
odpojit od elektrické sítě.
Připojení verze 24 V DC smí být 
provedeno pouze prostřednictvím 
bezpečného galvanického odděle-
ní (PELV).

6. Montáž



28

CS

6.3 Minimální rozměry pro instalaci
Aby byl zajištěn dostatek místa pro práce 
údržby nebo volný prostor pro případnou 
demontáž produktu, má být v každém smě-
ru navíc k uvedeným rozměrům připočítán 
volný prostor minimálně 50 mm.
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Minimální rozměry pro instalaci – obr. 8

6. Montáž
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Elektrická připojení musí být provedena tak, 
aby na produkt nebyly přenášeny žádné taž-
né síly (připojení bez napětí).

OZNÁMENÍ
Dodržujte elektrické specifikace (viz kapitola 
4).

VAROVÁNÍ

Zásah elektrickým proudem
Elektrické připojení smí provádět 
pouze kvalifikovaný a provozovate-
lem oprávněný elektrikář. Je třeba 
dodržovat místní podmínky pro 
připojení a zákonné předpisy (např. 
ČSN, VDE).

6.5 Připojení napájecího napětí6.4 Elektrické připojení 6.6 Připojení řídicího vedení

Potřebný průřez se řídí podle délky připojo-
vacího kabelu a musí mít mezi: 
  min:  1,0 mm2  
 max: 2,5 mm2

.

Oba bajonetové konektory pro napájení 
a řídicí vedení musí splňovat normu ISO 
15170-1.

 1 =  M-IN 

  2  =    B-IN
  3   =    A-IN
  N   =    Ground
        =    PE

 1   =    napájení (230 V AC)
   (volitelně Ground 24 V DC) 
  2 =  OUT A 

  3  =    OUT B
  4   =    OUT M

Obr. 9 – Připojení napájecího napětí Obr. 10 – Připojení řídicího vedení

6. Montáž
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6.7 Pokládka mazacího vedení
Aby byla zajištěna bezporuchová funkčnost 
celého centrálního mazacího zařízení, dodr-
žujte při pokládání mazacích vedení násle-
dující pokyny.

Mazací vedení musí být dimenzováno podle 
maximálního tlaku a dodávaného objemu 
použitého čerpacího agregátu. Z čerpacího 
agregátu by mělo být hlavní vedení maziva, 
pokud je to možné, vedeno směrem vzhůru 
a na nejvyšším místě systému mazacího ve-
dení odvzdušněno.

Rozdělovače maziva je třeba na konci hlav-
ního vedení maziva namontovat tak, aby 
výpusti rozdělovače směřovaly směrem 
nahoru. Pokud musí být rozdělovače maziva 
s ohledem na zařízení umístěny pod hlavní 
vedení maziva, pak nemají být umístěny na 
konci hlavního vedení maziva.

Použité potrubní vedení, hadice, uzavírací 
a rozvodové ventily, armatury atd. musí být 
dimenzovány na maximální provozní tlak 
agregátu s ozubeným věncem, přípustné 
teploty a přepravované mazivo. Dále je třeba 
systém mazacího vedení přetlakovým ven-
tilem zajistit proti nepřípustně vysokému 
tlaku.

Všechny komponenty systému mazacího 
vedení, jako jsou potrubí, hadice, zavírací a 
rozvodové ventily, armatury atd., musí být 
před montáží pečlivě vyčištěny. V systému 
mazacího vedení by neměla dovnitř vyčnívat 
žádná těsnění, která by omezovala proudění 
maziva a mohla přispět ke znečištění systé-
mu mazacího vedení.

Mazací vedení by měla být vedena tak, aby 
se na žádném místě nemohly tvořit vzdu-
chové bubliny. Změnám průřezu mazacího 
vedení z menších na větší ve směru proudění 
maziva je třeba se vyhnout. Přechody mezi 
průřezy musí být pozvolné.

Proudění maziva ve vedení nemá být ome-
zováno montáží ostrých oblouků, rohových 
ventilů a zpětných klapek. Změny průřezů v 
mazacím vedení, kterým se nelze vyhnout, 
musí být provedeny s mírnými přechody. 
Náhlým změnám směru je, pokud možnost, 
třeba se vyhnout.

6. Montáž
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7. Uvedení do provozu

Uvedení EM-U3/ WS-E do provozu provádí 
kvalifikovaní pracovníci pro řádném elektric-
kém připojení řídicích a napájecích vedení 
a po řádném připojení potrubních vedení 
podle údajů pro uvedení do provozu celého 
systému.

7. Uvedení do provozu



32

CS

8. Provoz, odstavení z provozu a likvidace

8.1 Provoz
Zařízení EM-U3/ WS-E pracuje automaticky.

8.2 Dočasné odstavení z provozu
Dočasné odstavení popsaných produktů z 
provozu se provádí podle specifikací celého 
systému odpojením elektrických a hydraulic-
kých napájecích přípojek.

 8.3 Odstavení z provozu a likvidace
Při konečném odstavení z provozu dodržujte 
zákonné předpisy na likvidaci. Za úhradu 
vynaložených nákladů může produkt k likvi-
daci převzít také výrobce. Recyklovatelnost 
součástí je uvedena.
Základní materiály EM-U3 jsou:

 ○ ocel, černě eloxovaná
 ○ hliník, černě eloxovaný
 ○ plast, PAMXD-GF50
 ○ Elektrické součásti, jako je plošný spoj a 

kabel

Likvidace – obr. 11

8. Provoz / odstavení z provozu a likvidace
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 Obr. 12 – Indikace nastavení

9. Údržba, čistění

9.1 Obecně
Za škody, které vzniknou nesprávnou údrž-
bou, opravou nebo čistěním, je veškerá zá-
ruka vyloučena.

9.2 Údržba
Přepínání zařízení EM-U3/ WS-E je pře-
vážně bezúdržbové.  Nicméně v závislosti 
na konkrétních podmínkách použití musí 
provozovatel stanovit vhodné intervaly pro 
testování bezchybné funkce a poškození. 

9.3 Čištění
Provádějte důkladné čištění všech vnějších 
povrchů. Nepoužívejte agresivní čisticí pro-
středky. Čistění vnitřních prostor je nutné 
pouze při nechtěném použití znečištěných 
maziv.

9.4 Kontrola bezchybné funkce
• Odstraňte ochranný šroub.
• Spusťte řídicí impuls na PLC. Indikace na-

stavení (7) na přepínací patroně se změní 
podle nové polohy.

• Ochranný šroub opět zašroubujte.

9.5 Kontrola poškození
• Poškození tělesa 
• Poškození kabelu a zástrček/konektorů
• Poškození hydraulických přípojek a vedení

7

9. Údržba, čistění 
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Mechanické poruchy u čerpadel s a bez řídicí jednotky

 Porucha Možná příčina / Poznáte podle Náprava

Žádný / příliš pomalý nárůst tlaku

Opotřebení pístu přepínací patrony

Únik v potrubním systému nebo v rozdělovači

Únik maziva na otvoru pro odtok na přepínací 
patroně Vyměňte patronu.

Zkontrolujte, vadné součásti vyměňte.

Nedochází k přepnutí

Přerušení řídicího vedení

Hlídač koncového tlaku nevydal signál

Zkontrolujte elektrická vedení z a do EM-U3 / 
WS-E. 

Zkontrolujte hlídač koncového tlaku.

Čerpadlo stále běží

PLC špatně aktivuje EM-U3 / WS-E.  
(víc než 1 signál)

Polohový spínač na EM-U3/WS-E je vadný

Zkontrolujte, zda z PLC vychází více než 1 sig-
nál, příp. upravte.

EM-U3/WS-E demontujte a zašlete výrobci.

Pokud chybu nelze stanovit nebo odstranit, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.

10. Poruchy, jejich příčiny a odstranění

10. Porucha, její příčiny a náprava
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11. Náhradní díly

Náhradní díly slouží výhradně jako náhrada za shodné vadné součásti.  
Modifikace nejsou povoleny. 

1: Přepínací patrona, kompl.
Věc. č.:  518-34960-1

2a: Plošný spoj 24 V DC
Věc. č.:  518-34960-2
 Nebo
2b: Plošný spoj 230 V AC
Věc. č.:  518-34960-3

3: Plošný spoj síťového napájení 230 V AC
Věc. č.:  518-34960-7

4: Spojovací zařízení 5pólové (černé) 
Věc. č.: 664-85052-1      ( 24 V DC)
  664-85052-2 (230 V AC)

5: Spojovací zařízení 4pólové (šedé)
Věc. č.:  664-85052-3

6: Kryt tělesa, plastový
Věc. č.:  518-34960-4

1

3 2a / 2b

4

5

6

Obr. 13 – Náhradní díly

11. Náhradní díly
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Objednací číslo:   Popis produkty     Hydraulické přípoje

EMU-03-00-0000+924  EM-U3  24 V DC provedení    Žádné přípojky zavřené  
EMU-03-00-0000+1KF  EM-U3  230 V AC provedení    Žádné přípojky zavřené

EMU-22-66-0000+924  WS-E 2/2cestný ventil  24 V DC provedení  Přípojky B a R zavřené
EMU-22-66-0000+1KF  WS-E 2/2cestný ventil  230 V AC provedení  Přípojky B a R zavřené

EMU-32-06-0000+924  WS-E 3/2cestný ventil  24 V DC provedení  Přípojka R zavřená
EMU-32-06-0000+1KF  WS-E 3/2cestný ventil  230 V AC provedení  Přípojka R zavřená

EMU-32-60-0000+924  WS-E 3/2cestný ventil  24 V DC provedení  Přípojka B zavřená
EMU-32-60-0000+1KF  WS-E 3/2cestný ventil  230 V AC provedení  Přípojka R zavřená

11. Náhradní díly
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12.1 Schéma zapojení EM-U3 24 V DC

Schéma zapojení 24 V DC obr. 14
+24V DC

Umsteuerung EM-U3

EM-U3

M-IN PE

Ground

A-IN B-IN OUT-A OUT-M OUT-B

Change-over unit
in position A
Umsteuerung
in Stellung A

Change-over unit
to position M
Umsteuerung

nach Stellung M

Change-over unit
to position A/B
Umsteuerung

nach Stellung A/B

Change-over unit
in position M
Umsteuerung
in Stellung M

Change-over unit
in position B
Umsteuerung
in Stellung B

0V

Feedback
Rückmeldungen

Control commands
Steuerbefehle

Actication
pump

Ansteuerung
Pumpe

Motor lubrication pump
Motor Schmierpumpe 

EMU3-03-00-0000+924

Plug OUT gray
Stecker OUT grau

0=Position M
1=Position A/B

Plug IN black
Stecker IN schwarz

0=Position A
1=Position B

0=OFF
1=ON

1 PE

N

3 2
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K2
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12. Schémata zapojení

12. Schémata zapojení



38

CS

12.2 Průtokový diagram EM-U3 24 V DC

Signály EM-U3 24 V DC obr. 15

12. Schémata zapojení
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12.3 Schéma zapojení EM-U3 230 V AC

Schéma zapojení 230 V AC obr. 16

EM-U3

M-IN PE

Ground

A-IN B-IN

(L1) 230V AC

OUT-A OUT-M OUT-B

Change-over unit
in position A
Umsteuerung
in Stellung A

Change-over unit
to position M
Umsteuerung

nach Stellung M

Change-over
unit to position B

Umsteuerung
nach Stellung B

Change-over unit
in position M
Umsteuerung
in Stellung M

Change-over unit
in position B
Umsteuerung
in Stellung B

(M) 0V

Feedback
Rückmeldungen

Control commands
Steuerbefehle

Actication
pump

Ansteuerung
Pumpe

Motor lubrication pump
Motor Schmierpumpe 

EMU3-03-00-0000+1KF

Plug OUT gray
Stecker OUT grau

1=Position M

Plug IN black
Stecker IN schwarz

0=OFF
1=ON

Change-over
unit to position A

Umsteuerung
nach Stellung A 

(N) 230V AC

I

(L) +24V DC

1=Position A 1=Position B

1 PE

N

3 2

PE

M2
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12.4  Průtokový diagram EM-U3 230 V AC

Signály EM-U3 230 V AC obr. 17

12. Schémata zapojení
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