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 Automatický centrální mazací systém - nejvìtší pøínos 

ke spolehlivosti mobilních strojù

Optimalizace mazání - zabránìní poruchovosti ložisek

Zavedením centrálního mazání LINCOLN 
snížíte náklady:
    na opravy Vašich strojù
    na náhradní díly
    na pracovní síly
    na mazivo

                               A souèasnì dosáhnete:
    zvýšení zisku
    prodloužení životnosti strojù a zaøízení
    snížení prostojù
    zvýšení bezpeènosti a komfortu práce

                               

Odštìpný závod CEMA-TECH firmy HENNLICH 
s.r.o. zajiš�uje komplexní dodávky centrálních 
mazacích systémù Americko-nìmecké firmy 
LINCOLN - nejvìtšího svìtového dodavatele 
centrálních mazacích systémù, který nyní patøí do 
koncernu SKF. 

Ložiska, èepy a klouby mobilních strojù pracují v 
prašném a vlhkém prostøedí, kde dochází k jejich
zvýšenému opotøebení. Pro prodloužení životnosti 
tìchto dílù je nezbytné jejich správné mazání.

Výrobci ložisek uvádìjí, že až 53% poruch ložisek je
zapøièinìno nesprávným mazáním. 

Instalací centrálního mazacího systému na Váš stroj 
zajistíte, že ložiska budou stále ideálnì promazána. 
S ruèním mazáním je prakticky nemožné tohoto 
stavu docílit.                                 
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33%  nevhodné mazání !!!

20%  zneèištìní !!!
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  7%  pøetížení

  3%  chyby pøi skladování 
         a chyby obsluhy

19%  ostatní pøíèiny

Poruchy ložisek související s mazáním:
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náklady s centrálním
mazáním LINCOLN

náklady bez centrálního
mazání LINCOLN

- dlouhé intervaly, velké dávky
- selhání lidského faktoru
- možné pouze za klidu stroje

- krátké intervaly, malé dávky
- vylouèení lidského faktoru
- možné i za provozu stroje

zvýšené 
opotøebení !!!

zvýšené 
opotøebení !!!

pásmo 
optimálního 
promazání 

ložiska !!!



Pojízdný mazací
pøístroj AM 203

Pojízdný mazací
pøístroj AM L

Pojízdný mazací
pøístroj AM LK

Pneumatický mazací
lis typ 1162

Akumulátorový mazací
lis Power-Luber

 Centrální mazací systém LINCOLN QUICKLUB
- celosvìtovì osvìdèené komfortní øešení mazání mobilních strojù 

Mazací technika pro ruèní mazání pøes mazací hlavice

R

Mazivo vydávané elektrickým èerpadlem
rozdìlují do jednotlivých mazaných míst, 
bez závislosti na protitlacích, progresivní 
rozdìlovaèe.

Jedinou starostí obsluhy zùstává 
doplòování maziva do zásobníku 
èerpadla. 

                               

    

    pracovní tlak až 350 bar

    pracuje spolehlivì od -30° do +70°C

    urèeno pro maziva do tøídy NLGI 2

    

    

       

    
    Technické údaje:    
    
       

    

provìøeno na statisících aplikací po celém 

svìtì, vèetnì napø. pouští Austrálie, Afriky i 

severních oblastí Norska a Ruska

odolné komponenty urèené pro práci v tìžkých

podmínkách (extrémní prašnost, vlhkost...)

snadná kontrola funkce systému - jistota, že jsou 

všechna místa promazána

možnost instalace na nové i starší stroje

rychlá montáž, která mùže probìhnout i 

pøímo u zákazníka

snadná údržba

rychlá dostupnost servisu 

a náhradních dílù

    

       

    

    Výhody systému LINCOLN QUICKLUB    

    

       

R



    

Elektrická pístová èerpadla øady P 203

  - zásobníky na 2, 4 nebo 8 l maziva

  - možnost plnìní shora, nebo pøes mazací hlavici

  - s integrovanou øídící deskou V10-13 na které se jednoduše

  nastaví interval mazání a doba mazání, øídící deska odpoèítává

  tyto èasy v návaznosti na motohodinách stroje

  - možnost doplnìní prosvìtleného tlaèítka do kabiny stroje, pro

  sledování chodu èerpadla a spuštìní pøídavného mazání

Komponenty systému  LINCOLN QUICKLUB
R

 Centrální mazací systém LINCOLN QUICKLUB
- celosvìtovì osvìdèené komfortní øešení mazání mobilních strojù 

R

    

Progresívní rozdìlovaèe
3  - typ SSV s pevnou dávkou na vývod a zdvih 0,2 cm

  - typ SSVD s nastavitelnou dávkou na vývod a zdvih, pro dvojici 

  protilehlých vývodù, pomocí vymìnitelných dávkovacích šroubù
3  (0,08 ; 0,14 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,6 ; 0,8 ; 1 ; 1,4 ; 1,8 cm )

  - u obou typù je možnost sdružování vývodù      

Komponenty rozvodù maziva

  - vysokotlaké flexibilní hadice KF 300

  - plastové trubky, v exponovaných místech ocelové trubky 

  - šroubení nástrèkové s kleštinou nebo se záøezným kroužkem

  - kotevní materiál

ODŠTÌPNÝ ZÁVOD CEMA-TECH, HENNLICH s.r.o.

HENNLICH s.r.o.
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1. KROK

Centrální mazání LINCOLN na 
mobilní technice

3 kroky ke komfortnímu mazání 

Každé mazané místo obsahuje mazací hlavici, 
na kterou se obsluha napojuje ruèním mazacím 
lisem.

Nevýhody:
�  obsluha se musí napojit na tolik mazacích 

hlavic, kolik je mazaných míst
�  mazací hlavice bývají èasto na nepøístupných 

místech - èasová nároènost mazání
�  mazání není možné, pokud je stroj v provozu
�  hrozí selhání lidského faktoru

Mobilní stroj bez jakékoli centralizace mazání

Mazaná místa jsou rozvody svedena na mazací 
bloky (lišty) s mazacími hlavicemi, které jsou 
umístìny na pøístupných místech.

Nevýhody:
�  obsluha se musí napojit na tolik mazacích 

hlavic, kolik je mazaných míst
�  mazání není možné, pokud je stroj v provozu
�  hrozí selhání lidského faktoru

2. KROK

 - Svedení mazaných míst na pøístupná místa1. KROK

 - Napojení mazaných míst na progresívní rozdìlovaèe 2. KROK

Mazaná místa jsou rozvody svedena na jeden 
nebo nìkolik progresívních rozdìlovaèù. 
Rozdìlovaèe mají na vstupu mazací hlavice. Na 
výstup jednoho rozdìlovaèe je možné napojit 
další (dvoustupòové zapojení). Rozdìlovaèe 
zajistí pøesné rozdìlení maziva bez závislosti na 
protitlacích. 

Nevýhody:
�  mazání není možné, pokud je stroj v provozu
�  hrozí selhání lidského faktoru
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Výhody zavedení centrálního mazání

3. KROK

zvýšení èasové využitelnosti stroje

snížení nákladù na údržbu

úspora maziva

Ruèní mazání Automatické mazání

 - Napojení elektrického èerpadla LINCOLN na primární 
progresívní rozdìlovaè

3. KROK

Elektrické èerpadlo zajistí dodávku maziva do 
mazaných míst v pravidelných krátkých 
intervalech. Interval (èas pøestávky) a doba 
èerpání (pracovní èas) se nastavují pøímo na øídicí 
desce umístìné v tìle èerpadla. Jedinou starostí 
obsluhy zùstává doplòování maziva do 
zásobníku èerpadla.  

Výhody:
�  probíhá i za provozu stroje
�  odpadá selhání lidského faktoru
�  delší životnost ložisek (lepší vytìsòování 

neèistot, stále ideální promazanost ložiska...)

CEMATECH info CM-05

U výše uvedených situací, kde se mazivo 
vpravuje do mazaných míst pøes mazací 
hlavice, by pro obsluhu bylo velikým ulehèením 
použití akumulátorové mazací pistole Power-
Luber, pneumatické pistole 1162 nebo 
mazacích vozíkù AM203, AM205, AM L nebo 
AM LK namísto ruèních mazacích lisù, se 
kterými je práce namáhavá. 

Dùležitou vìcí, kterou je tøeba zdùraznit, je skuteènost, že pøi použití centrálního mazacího systému s el. 
èerpadlem mají mazaná ložiska delší životnost než pøi ruèním mazání. Je to díky tomu, že mazivo je do 
nich dodáváno v malých dávkách ve velmi krátkých èasových intervalech (viz obr. níže), tzn. že v 
ložiskách je stále optimální množství maziva a také jsou z nich lépe vytìsòovány neèistoty. Oproti 
ruènímu mazání jsou zde navíc ještì další výhody - automatické mazání probíhá i za provozu stroje, což 
je velmi podstatné zvláštì u strojù s velkým èasovým vytížením, a navíc zde nemùže dojít k selhání 
lidského faktoru. Seèteno, podtrženo - pøi zavedení automatického centrálního mazání dochází 
prokazatelnì ke snížení nákladù na údržbu stroje a prostøedky vynaložené na centrální mazání se bìhem 
velmi krátké doby provozovateli vrátí.

Centrální mazací systém je možné vybudovat postupnì v závislosti na finanèních možnostech 
provozovatele mobilního stroje. Je možné napø. nainstalovat nejprve progresívní rozdìlovaèe (2. KROK) 
a kdykoli pozdìji pøipojit elektrické èerpadlo (3. KROK). 

zvýšené 
opotøebení !!!

zvýšené 
opotøebení !!!

zvýšené 
opotøebení !!!

zvýšené 
opotøebení !!!
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Èerpadla P203 jsou vysokotlaká, kompaktní, elektrická, pístová 
èerpadla, vhodná pro menší a støednì velké, tukové i olejové 
mazací systémy s progresívními rozdìlovaèi (cca do 200 
mazaných míst). Jsou využitelná v prùmyslu i pro mobilní 
techniku (užitková vozidla, zemìdìlské stroje, stavební stroje 
ad.). 
Zásobník tìchto èerpadel je vyroben z tvrzeného prùhledného 
plastu. K dispozici jsou velikosti na 2, 4 nebo 8 litrù maziva (u 
zásobníku na 2 l maziva je možné vybrat z více typù - bez 
horního plnìní, s horním plnìním a plochý). Zásobník maziva 
mùže být vybaven hlášením prázdného stavu. Plnìní je možné 
pøes plnicí hlavici, popø. shora po odšroubování víka (u typù 
zásobníkù s horním plnìním). Èerpadla mohou být osazena 1-3 
èerpacími prvky s rùzným dodávaným množstvím (viz. technické 
parametry), které dodávají do systému mazivo pod tlakem až 
350 bar. 
Tato èerpadla jsou urèena pro intervalový provoz, tzn. že se 
støídá èas pøestávky s èasem pracovním. Pomìrem tìchto èasù 
je dána doba chodu èerpadel a tím i množství maziva dodané do 
systému. 
Výhodou tìchto typù èerpadel je možnost použití  autonomního 
ovládání pomocí øídicí desky. K dispozici jsou øídicí desky V10-
V13 - s variabilnì nastavitelnými èasy pøestávky (4 min až 15 
hod) a pracovními èasy (8 sec až 30 min), M00-M23 - s kontrolou 
progresívního rozdìlovaèe (øízení mikroprocesorem), s 
nastavitelným èasem pøestávky (4 min až 15 hod) a pracovním 
èasem omezeným jedním cyklem snímaného progresívního 
rozdìlovaèe, a H (pouze pro pøívìsy a návìsy) - s pevným 
èasem pøestávky (6 hod) a nastavitelným pracovním èasem (2 
až 30 min).
K oznaèení konkrétního typu èerpadla P203 je tøeba použít 
typový klíè, který je uveden na druhé stranì tohoto informaèního 
listu. 

Èerpadla - elektrická

P203

173 

232 

230 

A [mm]

215,5 

250 

135 

241 

342

B [mm]

203,5 

238 

123 

229 

330 

C [mm]

325 

360 

244 

350

450

D [mm]

367 

403
 287 

395

495 

E [mm]

250 

F [mm]Zásobník 

2 l 

2 l, horní plnìní

2 l, plochý

4 l, horní plnìní

8 l, horní plnìní

224 

Rozmìry

B C

A

D

E

205 mm

F

1
3

5
 m

m

1
3

,5
 m

m

°30

Technické parametry

350 barMax. provozní tlak:

Použitelné mazivo:

Poèet èerpacích prvkù / výstupù:
32 ; 2,8 ; 4 ; 0,7-3  cm /min

olej ; tuk do tøídy NLGI 2

2 ; 4 ; 8 - tvrzený plast

Napájení: 12 V DC; 24 V DC ; 230 V AC

Objem zásobníku:

Dodávané množství / výstup:
1 - 3 / 1 - 3

Rozsah pracovních teplot: -25 až 60 °C 

Velikosti a typy zásobníkù u èerpadla P203 

Každý èerpací prvek musí být chránìn pojistným ventilem. Je k 
dispozici pro tlaky 200, 270 a 350 bar,  v provedení nástrèkovém, 
nebo se záøezným prstýnkem a pøevleènou maticí, pro trubky d6 
mm a d8 mm.
U zásobníkù 2 l-plochý, 4 l a 8 l je tøeba použít pro spojení mezi 
èerpacím prvkem a pojistným ventilem adaptér 1/4".
Dále je k dispozici široká škála zpìtných vedení, plnicích pøípojù, 
rychlospojek pro plnìní atd. 

Pøíslušenství:

2 l
s horním 
plnìním

8 l
s horním 
plnìním

2 l
bez 

horního 
plnìní

4 l
s horním 
plnìním

2 l
bez horního 

plnìní - plochý

plnicí
hlavice
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Èeskolipská 9
IÈO 14869446
DIÈ CZ14869446

Tel.: +420 416 711 111
Fax: +420 416 711 999
e-mail: cematech@hennlich.cz
http://www.hennlich.cz/cematech

Kanceláø:
CZ - 591 01 Žïár nad Sázavou
Libušínská 183
Tel./fax: +420 566 630 524 

UniCredit Bank Czech Republic a.s.
è. ú. 671 777 8001/2700 CZK
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SWIFT BACXCZPP



Typový klíè èerpadla P203

Pøíklady oznaèení

P203 - 2XN
P203 - 4YLBO 

Základní typ èerpadla 

P203 - 8XNBO 

Tukové èerpadlo, se zásobníkem 2 l s plnìním shora, s dvìmi èerpacími prvky  K7, s napìtím 24 V DC, s jednou možností 
pøipojení, s pøipojovací zásuvkou bez kabelu, s øídicí deskou V10-V13  

Pøíklad oznaèení èerpadla

Èerpadlo P203-2XNBO-2K7-24-1A1-01-V10

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

Pro èerpadlo s napájením 230 V AC je možná volba pøipojení mimo èerpadlo pouze 01 a ovládání V10-V13, 
pøípadnì bez ovládání
Pouze v øipojením k èerpadlu 4, 8, 9kombinaci s p
Pro transport nebezpeèného nákladu
C7 - èerpací prvek na pastu pro sbíjecí kladiva
Pouze pro variantu 12, 24 V DC
Možné pouze v kombinaci s pøipojením mimo èerpadlo 00
Možné pouze v kombinaci s pøipojením k èerpadlu 8

Poznámky:

1K6 - AC - 1A1.01 - V10 - ADR
2K7 - 24  - 2A1.10 
1K5 - 12  - 2A4.12 - M00

Provedení zásobníkù

2
4
8

X
Y

N
L

BO
FL

= 2 l zásobník z prùhledného plastu
= 4 l zásobník z prùhledného plastu
= 8 l zásobník z prùhledného plastu

= zásobník na tuk
= zásobník na olej

= normální provedení
= s indikací prázdného stavu

= standardní zásobník (2 l)

= plnìní shora
= plochý zásobník (2 l)

bez ozn.

Èerpací prvky

1-3

K5
K6
K7
KR
C7

= poèet zabudovaných èerpacích prvkù

3
= prùmìr pístu = 5 mm (2 cm /min)
= 

3prùmìr pístu = 6 mm (2,8 cm /min)
3= prùmìr pístu = 7 mm (4 cm /min)

3= regulovatelný èerpací prvek (0,7-3 cm /min)
3

= prùmìr pístu = 7 mm (4 cm /min)

Napájecí napìtí

12, 24
AC

= 12 nebo 24 V DC  
= 94-295 V AC (47-63 Hz) s motorem 24 V DC

Poèet pøipojení

1A
2A

= 1 pøípoj - napájecí napìtí (vlevo)

= 2 pøípoje - napáj. napìtí (vlevo) + hlášení prázd. zás.
   nebo + pøíd. cyklus a signalizace chodu (pouze DC)

   nebo + detektor pístku (pouze u øídící desky -M)

Zpùsob pøipojení k èerpadlu

1
4
8
9

= hranatý konektor (DIN 43650, tvar A) 
= plochý konektor AMP (pouze pro mikropr. øíd. desku -M)

= pøipojení na svorky
= konektor AMP letmý (pouze pro mikropr. øíd. desku -M)

Pøipojení mimo èerpadlo

00
01
10
11
12
13

= bez konektoru (s kabel. prùchodkou PG9), bez kabelu
= s hranatým konektorem, bez kabelu 
= s kabelem 10 m
= s kabelem ADR 10 m
= se 4-žilovým kabelem 10 m (pro M00-M07)

= s 5-žilovým kabelem 10 m (pro M08-M23)

Øídicí desky 12 V nebo 24 V
bez ozn.

V10-V13

V10-V13-ADR

M00-M23

H

H-ADR

= èerpadlo bez øídicí desky
= nastavitelný èas pøestávky i pracovní èas
= nastavitelný èas pøestávky i pracovní èas
= mikroprocesorová
= pro pøívìsy a návìsy
= pro pøívìsy a návìsy

4)

6)

1)

7)

1)

3)

2) 5)

-
-
-



CEMATECH IL CM-013

Èerpadla P502 jsou malá, kompaktní, elektrická, pístová 
èerpadla, vhodná pro menší tukové progresivní mazací 
systémy (cca do 30 mazaných míst). Jsou využitelná v 
prùmyslu i u mobilní techniky (užitková vozidla, 
zemìdìlské stroje, stavební stroje ad.). 
Zásobník tìchto èerpadel má objem 1 l a je vyroben z 
tvrzeného prùhledného plastu. Mùže být vybaven 
hlášením prázdného stavu. Plnìní zásobníku je možné 
buï pøes mazací hlavici, nebo efektivnìji pøes plnicí pøípoj 
pomocí plnicího èerpadla (volitelná výbava). Èerpadla 
mohou být osazena 1-2 èerpacími prvky s rùzným 
dodávaným množstvím (viz. technické parametry), které 
dodávají do systému mazivo pod tlakem až 270 bar (v 
závislosti na použitém pojistném ventilu). 
Tento typ èerpadel je urèen pro intervalový provoz, tzn. že 
se støídá èas pøestávky s èasem pracovním. Pomìrem 
tìchto èasù a použitými èerpacími prvky je dáno množství 
maziva dodané do systému. 
Výhodou èerpadel P502 je možnost použití autonomního 
ovládání - interní øídicí desky V10-V13 s variabilnì 
nastavitelným èasem pøestávky (4 min až 15 hod) a 
pracovním èasem (8 sec až 30 min). 
K oznaèení konkrétního typu èerpadla je tøeba použít 
typový klíè, který je uveden na druhé stranì tohoto 
informaèního listu. 

Èerpadla - elektrická

P502

Technické parametry

270 barMax. provozní tlak:
Použitelné mazivo:
Poèet èerpacích prvkù:

B7 / K5 / K6 / K7   

tuk do tøídy NLGI 2

Oznaèení èerpacích prvkù:
1-2

Každý èerpací prvek musí být chránìn pojistným 
ventilem. Jsou k dispozici s otevíracím tlakem 200 a 270 
bar, v provedení nástrèkovém s kleštinou, nebo se 
záøezným prstýnkem a pøevleènou maticí, pro trubky d6 
mm a d8 mm.
Komponenty pro plnìní zásobníku viz v katalogovém listì 
"Plnìní zásobníkù mazacích èerpadel".

1 l

Provozní napìtí: 12 V DC (6,5 A); 24 V DC  (3,0 A)

Objem zásobníku:
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Èeskolipská 9
IÈO 14869446
DIÈ CZ14869446

Tel.: +420 416 711 111
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Autonomní ovládání - interní øídicí deska

Rozsah pracovních teplot: -25 až 70 °C 

30,9 / 1,1 / 1,6 / 2,2  cm /min

Pøíslušenství

Dodávané množství / výstup:



Typový klíè èerpadla P502

Pøíklady oznaèení P502 - 1XN 

Základní typ èerpadla 

P502 - 1XLF 

Èerpadlo se  zásobníkem o objemu 1 l, s dvìmi èerpacími prvky K7, s napìtím 24 V DC, s jednou možností pøipojení, s 
pøipojovací zásuvkou bez kabelu, s øídicí jednotkou V10-V13  

Pøíklad oznaèení èerpadla

Èerpadlo P502-1XN-2K7-24-1A1-01-V10-V13

2K7 - 24  - 1A1.01 
1K6 - 12  - 2A1.10 - V10-V13

Provedení zásobníku

1

X

N
LF

= 1 l zásobník z prùhledného plastu

= zásobník pro tuk

= normální provedení
= se stìrací deskou a signalizací prázdného zásobníku

Èerpací prvky

1-2

K5
K6
K7
B7

Napájecí napìtí

12
24

= 12 V DC
= 24 V DC

Elektrické pøipojení

1A

2A

= 1 pøípoj vlevo, signalizace prázdného zásobníku,
   prosvìtlené tlaèítko
= 2 pøípoje - vlevo napájení, vpravo signalizace
   prázdného zásobníku, prosvìtlené tlaèítko

Zpùsob pøipojení k èerpadlu

1
2
5
7

= hranatý konektor (DIN 43650, tvar A) 
= konektor 5-pin, M12
= bajonetový konektor 4-pin 
= bajonetový konektor 7/6-pin

Vnìjší pøipojení

00

01

10

14

16

= konektorová zásuvka + krytka (hranatý konektor /
   konektor M12)
= 

 bajonetová zásuvka

  

konektorová zásuvka + zástrèka (hranatý konektor /
   konektor M12)
= konektorová zásuvka + zástrèka (hranatý konektor /
   konektor M12) s kabelem 10 m
=  + zástrèka s 4-žilovým 10 m
   kabelem
= bajonetová zásuvka + zástrèka se 7/6-žilovým
   10 m kabelem

Øídicí jednotka

= èerpadlo bez øídicí jednotky
= øídicí jednotka V10-V13 (napájecí napìtí -svorka 15+31)
= øídicí jednotka V20-V23 (napájecí napìtí -svorka 
   15+30+31)

-
-

P502

bez ozn.
V10-V13
V20-V23

= poèet zabudovaných èerpacích prvkù

3= prùmìr pístu = 5 mm (1,1 cm /min)
= 

3prùmìr pístu = 6 mm (1,6 cm /min)
3= prùmìr pístu = 7 mm (2,2 cm /min)
3

= prùmìr pístu = 7 mm (0,9 cm /min) pro zneèištìné
   a prašné prostøedí



CEMATECH IL CM-010

Øídicí deska V10-V13

Vstupy: Napájení 24 VDC, nebo 12 VDC , elektromagnetický hladinový spinaè, externí iniciace mazacího cyklu.
Výstupy: Napìtí pro motor, signalizace chod motoru, signalizace prázdný zásobník. 

Øídicí deska (dále jen ØD) je urèena k nastavení doby chodu èerpadla (pracovního èasu) a doby klidu (pøestávky).

 

Èasy se nastavují v 15 stupních pomocí otoèných volièù - modrý (poz. 2) pøestávky, èervený (poz. 4) pracovní èas. ØD 

je dále vybavena tlaèítkem (poz. 5) pro manuální iniciaci mazacího cyklu a dvìmi diodami - levá LED (poz. 1) 

signalizuje pøítomnost napájecího napìtí, pravá LED (poz. 3) za bezporuchového stavu svítí pøi chodu motoru. Pokud 

pøi zapnutí motoru pravá LED pouze 4x blikne, signalizuje to chybné nastavení nìkterého z volièù 2, resp. 4 (v nulové 

poloze). Trojnásobné bliknutí charakterizuje zkrat na externí iniciaci cyklu nebo poruchu tlaèítka.

1
3

5

2 4

Elektronika pro èerpadlo P203

Èerpadla øady P203 ze skupiny QUICKLUB je možno osadit následující elektronikou:

- Napájecí modul (sí�ová deska) 94-265 VAC, 47-63 Hz/24 VDC

je urèen k zabudování do èerpadel P203 s motorem 24 VDC, která budou 
napájena ze sítì støídavého napìtí.
Èerpadla se zabudovaným napájecím modulem mají oznaèení 
P203-*****-***-AC-***.**-***.

Øídicí desky V, M a H jsou urèeny k zabudování do èerpadel P203 jak 
s motorem 24 VDC, tak 12 VDC a slouží k nastavení pracovních cyklù, 
v nìkterých pøípadech k hlídání funkce mazání.

- Øídicí deska - typ V je urèena pro všeobecné použití.
Èerpadla se zabudovanou øídicí deskou typu V mají oznaèení P203-*****-***-**-***-V**.

- Øídicí deska - typ M je urèena pro všeobecné použití a  umožòuje hlídání funkce.
Èerpadla se zabudovanou øídicí deskou typu M mají oznaèení P203-*****-***-**-***.**-M**. 

- Øídicí deska - typ H je urèena pro použití na návìsech a pøívìsech. Èerpadla se zabudovanou øídicí deskou typu H 
mají oznaèení P203-*****-***-**-***.**-H.

Vstup - napájení ACVýstup - 24 VDC

Èerpadla - elektrická

Øídicí deska V10-V13 pro P203

CZ - 412 01 Litomìøice
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IÈO 14869446
DIÈ CZ14869446

Tel.: +420 416 711 111
Fax: +420 416 711 999
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Nastavení èasù je možno provést ve dvou rozsazích:

Èas pøestávky

Pracovní èas

Pøepnutí rozsahu se provede pøemístìním klemovacích mùstkù na ètyøech dvojicích kontaktù.

Mazací cykly probíhají pøi zapnutém napájení støídáním èasu pøestávky a pracovního èasu. Po dobu kdy je mazané 

zaøízení mimo provoz (napájení vypnuto), se vždy uloží do pamìti uplynulá èást èasu (pøestávky nebo pracovního) a pøi 

opìtovném zapnutí napájení mazací cyklus pokraèuje v tom místì, kde byl pøerušen.

poloha volièe 1

minuty 4 

hodiny 1 

  1

8

2

poloha volièe

sekundy

minuty

pøestávka (P)

4 - 60  P
[min] [hod] [sec] [min] m h s m

V 13

varianta 

ØD

V 10

V 11

V 12

X

X

X

X

X

pracovní èas (I) kl. mùstek

X

X

1 - 15 8 - 120 

X

2 - 30 I

2

8 

2 

3

12 

3 

4

16 

4 

5

20 

5 

6

24 

6 

28 

7 

7

32 

8 

8

36 

9 

9

40 

10 

A

44 

11 

B

48 

12 

C

52 

13 

D

56 

14 

E

60 

15 

F

  2

16

4

  3

24

6

  4

32

8

  5

40

10

  6

48

12

  7

56

14

  8

64

16

  9

72

18

  A

80

20

  B

88

22

  C

96

24

  D

104

26

  E

112

28

  F

120

30

Pøipojovací svorky

31 napájecí napìtí -

15 napájecí napìtí + 

- M výstup pro motor

+M výstup pro motor

+ vstup magnet. spinaè "hladina"

- vstup magnet. spinaè "hladina"

N výstup + signál "nízká hladina"

Z vstup - iniciace mazacího cyklu

výstup + signál "motor bìží"



413301
413401
413303
413402

421105
421106
422111
422123

615101
615102
615103

349101

349104
349105
349106

349102
349103

341501
341502
341503
341504
341505
341506
341507

Pro rozvody
- Plastové trubky:
     PA12HL 04x1 černá
     PA12HL 04x1 černá, plněná
     PA12HL 06x1,5 černá
     PA12HL 06x1,5 černá, plněná
- Ocelové nebo měděné trubky 6x1, 4x1
- Hadice a koncovky
     Hadice KF300-8,6x2,3
     Hadice KF300-8,6x2,3, plněná
     Objímka hadicová KF300/4
     Vložka hadicová KF300/4, D6 - 20, s drážkou
- Příchytky s gumovou vložkou
     Příchytka RSG-D 04
     Příchytka RSG-D 06
     Příchytka RSG-D 09
- Příchytky ocelové:
     Příchytka P-(1-6)xD 04
     Příchytka P-(1-6)xD 06

Pro připojení k rozdělovači 
     Zaslepovací zátka M10x1
- Nástrčkové šroubení s kleštinou:
     Výstupní šroubení nástrčkové SSV RV 04
     Výstupní šroubení nástrčkové SSV RV 06
     Výstupní šroubení nástrčkové SSV RVV 06
- Šroubení se zářezným kroužkem:
     Výstupní šroubení SSV RSV 04
     Výstupní šroubení SSV RSV 06

Pro připojení mazaných míst
- Nástrčkové šroubení s kleštinou
     GEK, WEK, WEDK se závitem dle mazaného místa
- Šroubení se zářezným kroužkem
     GE, WE, SWVE se závitem dle mazaného místa 

Externí rozdělovače
     Rozdělovač SSV 6-KNQLS
     Rozdělovač SSV 8-KNQLS
     Rozdělovač SSV 10-KNQLS
     Rozdělovač SSV 12-KNQLS
     Rozdělovač SSV 14-KNQLS
     Rozdělovač SSV 16-KNQLS
     Rozdělovač SSV 18-KNQLS

TECHNICKÉ PARAMETRY

Čerpadlo:
Druh maziva:
Max. provozní tlak:
Počet vývodů:
Dodávané množství:
Objem zásobníku:
Napájecí napětí:
Maximální proud:
Mazací interval:

tuk do NLGI 2
QLS 301

205 bar

2olej min. 40 mm /s
QLS 311

80 bar
6 / 8 / 12 / 18

30,2 cm  / výstup / cyklus

1 l
12 / 24 V DC / 120 / 230 V AC

2,0 / 1,0 / 1,0 / 0,5 Al

4 min V DC / 20 min V AC - 60 hod 

Řada čerpadel QLS 301, QLS 311 představuje nejvýhodnější 
řešení pro menší tukové, respektive olejové mazací systémy, 
zejména u mobilní techniky, strojů a menších výrobních linek. 
(Pro návěsy je určeno specielní čerpadlo QLS 321).

Čerpadla QLS 301 a QLS 311 jsou elektrická pístová čerpadla 
se zásobníkem z tvrzeného průhledného plastu, vestavěným 
progresívním rozdělovačem a integrovanou řídící deskou. 
Rozdělovač je k tělesu čerpadla připevněn zespod (viz nákres), 
s jednotlivými vývody směřujícími horizontálně vlevo a vpravo, 
nebo vzadu, příčně k čelnímu pohledu, s vývody ve dvou řadách 
za sebou, směřujícími vertikálně dolů. Jednotlivé vývody lze 
pomocí zaslepovacích zátek sdružovat stejně jako u všech 
rozdělovačů SSV. U čerpadel QLS s rozdělovačem vzadu lze 
navíc mazivo z nevyužitých vývodů interně vrátit zpět do 
zásobníku bez nutnosti externího propojování.
Čerpadla QLS je možno také použít s externím rozdělovačem - 
viz poznámky u typového klíče.

Čerpadlo se zapíná v intervalech a vypíná po dosažení 1-5 cyklů 
rozdělovače (viz typový klíč). Mazací intervaly i počty cyklů 
rozdělovače se nastaví pomocí foliové tastatury, případně 
externě. 
Zásobník čerpadla je možné plnit přes mazací hlavici. 
Doporučeno je použití plnicího čerpadla - viz podrobnosti v 
informačním listě "Plnění mazacích čerpadel". 

Čerpadla - eletrická

QLS 301, QLS 311

QLS 301 QLS 311

Prvky potřebné k dokompletování mazacího systému

P

P230 mm

184 mm

171 mm

146 mm

9,5 mm
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Typový klíč QLS 301 a QLS 311

Model čerpadla
Příklady označení

P301
P311

Čerpadlo
Pro tuk
Pro olej

P301

P311

P301 

Rozdělovač SSV
Externí 
Externí, 1 cyklus
Externí, 3 cykly
SSV 6 V 
S

SSV 8 H
SSV 12 H
SSV 18 H 

SV 12 V
SSV 18 V

EXT
EXT1
EXT3

SSV6-V
SSV12-V
SSV18-V
SSV8-H

SSV12-H
SSV18-H

Pracovní napětí *
12 V DC
24 V DC
120 V AC
230 V AC

12DC
24DC

120AC
230AC

Nádrž / hlášení nízké hladiny maziva
Nádrž 1l pro tuk s hlášením nízké hladiny 
Nádrž 1l pro olej s hlášením nízké hladiny 

1XL
1YL

Externí přípoj  
Pouze napájení 
Napájení + externí poruchové hlášení

1
2

Typ zásuvkového konektoru 
Čtvercový podle DIN 43650 tvar A A1

Elektrické připojení  *

Tukové čerpadlo, s rozdělovačem SSV 6 vzadu, 
s napájením na 230 V AC, se zásobníkem 1 l s 
hlášením nízké hladiny, bez externího poruchového 
hlášení, se zásuvkou a kabelem 5 m a s řídicí deskou

0
1
5
6

Řídicí deska  **
NE
ANO 

0
Sx

Příklad označení čerpadla

Čerpadlo P301-SSV6-V-230AC-1XL-1A1.5-S4 - 

Bez zásuvky, bez kabelu
Se zásuvkou, bez kabelu
Se zásuvkou a kabelem 10 m
Se zásuvkou a kabelem ADR 10 m

* Čerpadla 12 a 24 V DC jsou standardně dodávána s kabelem 10 m. Umožňují nastavit čas přestávky v 
rozsahu 4 min - 60 hod, pracovní čas v rozsahu 1-5 cyklů (při použití všech velikostí rozdělovačů). 
Čerpadla 120 a 230 V AC jsou standardně dodávána bez kabelu (je možný pouze el.přípoj 1). 

EXT1 - použití externího rozdělovače SSV-KNQLS 10 až 18 v kombinaci s řídicí deskou .
EXT3 - 
EXT - použití externího rozdělovače SSV-N, bez řídicí desky, přičemž je třeba zajistit nastaven

 
Rozdělovače s označením V jsou umístěny vzadu a mají vertikální vývody.
Rozdělovače s označením H jsou umístěny dole a mají horizontální vývody. 
Čerpadla QLS 301 a QLS 311 s rozdělovačem umístěným dole nepoužívat pro mobilní instalace a pro 
zařízení vystavená rázům.

Umožňují 
nastavit čas přestávky v rozsahu 20 min - 60 hod, pracovní čas v rozsahu 1-3 cyklů (při použití 
rozdělovačů se 6 a 8 vývody) respektive 1 cyklu (při použití rozdělovačů s 12 a 18 vývody).

(1 cyklus)
použití externího rozdělovače SSV-KNQLS 6 a 8 v kombinaci s řídicí deskou (1-3 cykly).

externě í 
času přestávky a počtu cyklů popsané v poznámce *).
Číslovka v označení řídicí desky (např. S4) značí vývojovou verzi.  

**

***

Poznámky:

SSV12 - V

EXT

SSV18 - H

12DC

230AC

24DC

Sx

0

Sx

1XL

1YL

1XL

A1

A1

A1

.

.

.

1

5

1

1

2

2

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

**

(se spínacím kontaktem pro hlášení nízké hladiny)

***



Progresivní rozdělovače 

SSV a SSVM  

TECHNICKÉ PARAMETRY

SSV 6...........
SSV 8...........
SSV 10.........

341101
341102
341103

Progresivní rozdělovače SSV:

Progresivní rozdělovače SSV-K:
s kolíčkem pro vizuální kontrolu správnosti funkce

Progresivní rozdělovače SSV-N:
s elektrickým snímačem správnosti funkce

Progresivní rozdělovače SSV-N a SSV-K

Progresivní rozdělovače SSV

Progresivní rozdělovače SSV M:

Progresivní rozdělovače SSV M-K:
s kolíčkem pro vizuální kontrolu správnosti funkce

Příslušenství progresivních rozdělovačů: 

Zaslepovací zátka M10x1....................................
Výstupní šroubení SSV RSV 04.......................... 
Výstupní šroubení SSV RSV 06..........................
Výstupní šroubení nástrčkové SSV RV 04..........  
Výstupní šroubení nástrčkové SSV RV 06..........  
Výstupní šroubení nástrčkové SSV RVV 06........ 
Propoj výstupů SSV T 06-LL............................... 

349101
349102
349103
349104
349105
349106
349107

Příslušenství progresivních rozdělovačů SSV

Příslušenství progresivních rozdělovačů SSV a SSVM

Zaslepovací zátka M 8x1.....................................
Těsnící kroužek Cu   8.........................................
Výstupní šroubení SSVM RSV 04.......................
Výstupní šroubení nástrčkové SSVM RV 04.......

349201
349202
349207
349208

Příslušenství progresivních rozdělovačů SSVM

6-22Počet vývodů: 
3Dodávka na 1 vývod [cm /zdvih]:

Max. pracovní tlak [bar]:

20 

0,2 

100

Olej a tuk do třídy NLGI 2 

Max. diferenční tlak mezi 2 vývody [bar]:

Min. pracovní tlak [bar]:
350

6-12

0,07 

100

20 

Použitelné mazivo:

100

SSV SSVM

SSV 18.........
SSV 20.........
SSV 22.........

341107
341108
341109

SSV 12.........
SSV 14.........
SSV 16.........

341104
341105
341106

SSV 6-K........
SSV 8-K........
SSV 10-K......

341201
341202
341203

SSV 12-K......
SSV 14-K......
SSV 16-K......

341204
341205
341206

SSV 18-K......
SSV 20-K......
SSV 22-K......

341207
341208
341209

SSVM 6.........
SSVM 8.........

343101
343102

SSVM 10.......343103 SSVM 12...... 343104

LINCOLN SSV a SSVM jsou pístové progresivní rozdělovače, které 
rozdělují přiváděné mazivo na více menších dávek. Pohyb 
jednotlivých pístků rozdělovače probíhá postupně jeden za druhým, 
čili progresivně. Dokud je do rozdělovače přiváděno mazivo, pohybují 
se pístky jeden po druhém stále ve stejném pořadí, případně ve stále 
se opakujících cyklech. Je-li přívod maziva přerušen a později opět 
pokračuje, začíná cyklus přesně na tom místě, kde přestal. Jedním ze 
specifických znaků progresivních rozdělovačů je to, že pohyb 
každého pístku musí být nejdříve zcela dokončen, aby mohl započít 
pohyb následujícího pístku. Při zablokování pohybu jednoho 
pístku se zablokuje celý rozdělovač. Rozdělovače mají 6 až 22 
vývodů a jednotlivé dávky maziva je možno sdružovat. Rozdělovače 
jsou vyráběny z oceli s chromátovaným povrchem a z nerez oceli. 
Neobsahují žádné těsnicí prvky, pružiny ani jiné snadno poškoditelné 
prvky, čímž se dosahuje jejich vysoké spolehlivosti a životnosti.  

SSVM 6-K.....
SSVM 8-K.....

343201
343202

SSVM 10-K...343203 SSVM 12-K... 343204

SSV 6-N........
SSV 8-N........
SSV 10-N......

341601
341602
341603

SSV 12-N......
SSV 14-N......
SSV 16-N......

341604
341605
341606

SSV 18-N......
SSV 20-N......
SSV 22-N......

341607
341608
341609

Rozměry rozdělovačů SSV [mm]
počet

vývodů A B C D E F H X

6
8

10

12
14

16

18

20

22

60,0

75,0

90,0

105,0

120,0

135,0

150,0

165,0

180,0

60,0 15,0 19,0 7,5 22,5 30,0 15,0

Rozměry rozdělovačů SSVM [mm]
počet

vývodů A B C D E F H X

6
8

10

12

48,5

60,0

71,5

83,0

50,0 11,5 15,0 6,5 18,5 25,0 11,5

B

1/2 B

D

E

F

H
C

X
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Popis funkce progresivních rozdělovačů SSV, SSVM

FÁZE 1:

Mazivo vstupuje do 
rozdělovače (červená 
šipka) a proudí k 
pravému konci pístku A. 
Tlak maziva pohybuje 
pístkem A doleva a 
dodává mazivo 
nacházející se před 
levým koncem písktku A 
k výstupu 2.

FÁZE 2:

Jakmile pístek A 
dosáhne svoji levou 
koncovou polohu, otevře 
spojovací kanál k 
pravému konci pístku B. 
Vstupující mazivo 
pohybuje pístkem B 
rovněž doleva a dodává 
mazivo nacházející se 
před levým koncem 
pístku B k výstupu 7.

FÁZE 3:

Když dosáhne pístek B 
svoji levou koncovou 
polohu, otevře spojovací 
kanál k pravému konci 
pístku C. Přicházející 
mazivo pohybuje pístkem 
C doleva a dodává 
mazivo nacházející se 
před levým koncem 
pístku C k výstupu 5.

FÁZE 4:

Nyní je otevřen spojovací 
kanál od pístku C k 
pravému konci pístku D. 
Přicházející mazivo tlačí 
pístek D na levou stranu, 
přičemž mazivo 
nacházející se před  
levým koncem pístku D 
vytlačuje do výstupu 3.

FÁZE 5:

Pístek D otevřel ve fázi 4 
spojovací kanál k levému 
konci pístku A. 
Přicházející mazivo 
přesouvá pístek A 
doprava a dopravuje 
mazivo nacházející se 
před pístkem k výstupu 
1. V dalším sledu se 
pohybují pístky B - D, 
jeden po druhém, zleva 

doprava a vytlačují mazivo do výstupů 8, 6, 4. Následuje 
znovu fáze 1. Postup se opakuje tak dlouho, dokud je do 
rozdělovače přiváděno mazivo.

Hlídání funkce u progresívních rozdělovačů

Ze způsobu práce progresivního 
rozdělovače vyplývá, že jeho funkci  lze 
jednoduchým způsobem hlídat. Je 
možné rozdělovač osadit  kontrolním 
kolíčkem (obrázek 
vlevo), který 
vizuálně 

signalizuje pohyb pístku, nebo 
bezkontaktním elektrickým snímačem, 
který reaguje na polohu pístku (na 
obrázku vpravo provedení SSV-N). 

Sdružování dávek

Šroubení pro progresivní rozdělovače SSV a SSVM

Pokud se na některý z vývodů nepřipojí výstupní šroubení ale 
zaslepovací zátka, má to za následek otevření vnitřního 
propojovacího kanálku, 
normálně uzavřeného 
kuželovým uzavíracím 
kroužkem, který je 
součástí specielního 
výstupního šroubení pro 
rozdělovače SSV a SSVM 
(jiné šroubení nelze 
použít !!). V důsledku 
toho příslušná se 
jednotková dávka maziva 
vždy přidruží k dávce 
vývodu, který následuje v 
pořadí (8g6, 6g4, 4g2, 
9g7, atd.). Pokud se 
zaslepí dva vývody za 
sebou, dostane následující použitý vývod celkem tři dávky atd. 
Takto lze dosáhnout v relativně širokém rozmezí různých 
poměrů dodávaného množství mezi jednotlivými vývody.
Pozor !! Vývody č. 1a 2 - tj. vývody nejvzdálenější od 
vstupu maziva do rozdělovače - nesmějí být nikdy 
zaslepeny, jinak dojde k zablokování celého rozdělovače !!

K připojení přívodu k rozdělovači je možné použít běžné přímé 
nebo úhlové šroubení nástrčkové nebo se zářezným prstýnkem.

Pro vývody z rozdělovače se musí použít výhradně 
originální výstupní šroubení s uzavíracím kroužkem a 
zpětným ventilem !!

Tohoto výstupního šroubení jsou k dispozici tři typy - Výstupní 
šroubení se zářezným prstýnkem SSV RSV  (A) je univerzálně 
použitelné pro plastové trubky PA12HL, hadice KF300, ocelové 
i měděné trubky. Výstupní šroubení nástrčkové SSV RVV 06 
(B) (kroužek kleštiny je hladký) se použije pro hadici KF300 - 
rozměr 8,6x2,3, opatřenou hadicovou vsuvkou D 06, s 
drážkou. Výstupní šroubení nástrčkové SSV RV 06 (C) 
(kroužek kleštiny je rýhovaný) se použije pro plastovou trubku 
PA12HL - rozměr 6x1,5.   

Příklad zaslepení vývodů

A

B

C



CEMATECH IL CM-008

Progresivní rozdìlovaèe 

SSVD

TECHNICKÉ PARAMETRY

SSVD 6..........
SSVD 8..........
SSVD 10........

345101
345102
345103

Progresivní rozdìlovaèe SSVD (bez dávkovacích šroubù):

Dávkovací šrouby pro SSVD

Progresivní rozdìlovaèe SSVD

Pøíslušenství progresívních rozdìlovaèù SSVD: 

Zaslepovací zátka M10x1....................................
Výstupní šroubení SSV RSV 04.......................... 
Výstupní šroubení SSV RSV 06..........................
Výstupní šroubení nástrèkové SSV RV 04..........  
Výstupní šroubení nástrèkové SSV RV 06..........  
Výstupní šroubení nástrèkové SSV RVV 06........ 
Propoj výstupù SSV T 06-LL............................... 

349101
349102
349103
349104
349105
349106
349107

6-22Poèet vývodù: 
3Dodávka na 1 vývod [cm /zdvih]:

Max. pracovní tlak [bar]:

20 

0,08; 0,14 0,2   ; ; 0,3; 0,4; 0,6; 0,8;1,0; 1,4; 1,8 

100

Olej a tuk do tøídy NLGI 2 

Max. difer. tlak mezi 2 vývody [bar]:

Min. pracovní tlak [bar]:
350

Použitelné mazivo:

SSVD 18........
SSVD 20........
SSVD 22........

345107
345108
345109

SSVD 12........
SSVD 14........
SSVD 16........

345104
345105
345106

LINCOLN SSVD jsou pístové progresivní rozdìlovaèe, které 
rovnomìrnì rozdìlují mazivo pøivádìné z jednoho zdroje na více 
menších dávek bez závislosti na protitlacích. Pohyb øídicích pístkù 
rozdìlovaèe probíhá jeden za druhým - postupnì, jako u standardních 
progresivních rozdìlovaèù. Ke každému øídicímu pístku navíc pøísluší 
jeden paralelnì zapojený dávkovací pístek, jehož zdvih je omezen 
výmìnným dávkovacím šroubem. Dokud je do rozdìlovaèe pøivádìno 
mazivo, pohybují se øídicí pístky jeden po druhém, stále ve stejném 
poøadí, pøípadnì ve stále se opakujících cyklech. Je-li pøívod maziva 
pøerušen a pozdìji opìt pokraèuje, zaèíná cyklus pøesnì na tom místì, 
kde pøestal. Pohyb každého øídicího pístku musí být nejdøíve zcela 
dokonèen, aby mohl zapoèít pohyb následujícího pístku. Pøi 
zablokování pohybu jednoho øídicího pístku se zablokuje celý 
rozdìlovaè. Rozdìlovaèe mají 6 až 22 vývodù a jednotlivé dávky 
maziva je možno sdružovat. Rozdìlovaèe jsou vyrábìny z oceli s 
chromátovaným povrchem a z nerez oceli. Neobsahují žádné tìsnicí 
prvky, pružiny ani jiné snadno poškoditelné prvky, èímž se dosahuje 
jejich vysoké spolehlivosti a životnosti.  

Dávkovací šrouby pro SSVD:

obj.
èíslo

Dávkovací šroub SSVD 008345901

Dávkovací šroub SSVD 014

Dávkovací šroub SSVD 020

Dávkovací šroub SSVD 030

Dávkovací šroub SSVD 040

Dávkovací šroub SSVD 060

Dávkovací šroub SSVD 080

345902

345903

345904

345905

název

345906

345907

velikost
3dávky [cm ]

0,08

0,14

0,20

0,30

0,40

0,60

0,80

délka dávkovacího
šroubu [mm]

46,7

45,9

44,7

42,7

40,7

36,7

32,7

Dávkovací šroub SSVD 100345908 1,00 28,7

345921............Sada dávk. šroubù 008-180 -10x2 (od každé velikosti 2 ks)

Sada dávkovacích šroubù:

SSVD 6-K......
SSVD 8-K......
SSVD 10-K....

345201
345202
345203

Progresivní rozdìlovaèe SSVD-K (bez dávkovacích šroubù):

SSVD 18-K....
SSVD 20-K....
SSVD 22-K....

345207
345208
345209

SSVD 12-K....
SSVD 14-K....
SSVD 16-K....

345204
345205
345206

SSVD 6-N......
SSVD 8-N......
SSVD 10-N....

345601
345602
345603

Progresivní rozdìlovaèe SSVD-N (bez dávkovacích šroubù):

SSVD 18-N....
SSVD 20-N....
SSVD 22-N....

345607
345608
345609

SSVD 12-N....
SSVD 14-N....
SSVD 16-N....

345604
345605
345606

s kolíèkem pro vizuální kontrolu správnosti funkce

s elektrickým snímáním funkce

A

B

C
D

Výstupní šroubení se záøezným prstýnkem SSV RSV
Pro trubky ocelové, mìdìné, plastové a pro hadici KF300
Výstupní šroubení nástrèkové SSV RVV 06 (hladký okraj)
Pro hadici KF300
Výstupní šroubení nástrèkové SSV RV 06 (rýhovaný okraj)
Pro plastovou trubku PA12HL
Zaslepovací zátka M10x1

A -

B -

C -

D -

Dávkovací šroub SSVD 140345909 1,40 20,8

Dávkovací šroub SSVD 180345910 1,80 12,8

B

X

6,6

1/2 B

C

D

E

F

H

Rozmìry rozdìlovaèù SSVD [mm]
poèet

vývodù A B C D E F X

6
8

10

12
14

16

18

20

22

70,0

100,0

115,0

130,0

145,0

160,0

175,0

190,0

60,0 27,7 7,6 20,0 40,0 15,0

6
8

10

12
14

16

18

20

22

85,0

7,6

H
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Popis funkce progresivních rozdìlovaèù SSVD

FÁZE 1:

-Tlak maziva pùsobí 
nahoøe (èervená šipka) v 
rozdìlovaèi maziva a 
projeví se na pravém 
konci øídicího pístu B a 
dávkovacího pístu B.
-Tlak maziva pohybuje z 
dùvodu vìtšího pøíèného 
prùøezu nejdøíve 
dávkovacím pístem B 
(èerná šipka) doleva a 
dodává mazivo 
nacházející se vlevo od 
dávkovacího pístu B k 
výstupu 6 (V1).

Mazivo je pod tlakem èerpadla
Mazivo je pod tlakem pístu
Mazivo je bez tlaku

FÁZE 2:

-Dosáhne-li dávkovací 
píst B své levé koncové 
polohy, pohne tlak maziva 
øídicím pístem B doleva 
(èerná šipka) a mazivo 
nacházející se vlevo od 
øídicího pístu B dodateènì 
dodá k výstupu 6 (V2).
-Celkové množství na 
výstupu 6 je dávka 
dávkovacího pístu B a 
øídicího pístu B (V1+V2).

FÁZE 3:

-Ve fázi 3 dosáhnul øídicí 
píst B své levé koncové 
polohy.
-Tím otevøe spojovací 
kanál k pravému konci 
øídicího pístu C a 
dávkovacího pístu C.
-Tlak maziva pùsobí nyní 
na pravém konci øídicího 
pístu C a dávkovacího 
pístu C.

-Tlak maziva pohybuje z dùvodu vìtšího pøíèného prùøezu 
nejdøíve dávkovacím pístem C (èerná šipka) doleva a dodá 
mazivo, nacházející se vlevo od øídicího pístu k výstupu 4 (V1).

FÁZE 4:

-Dosáhne-li dávkovací 
píst C své levé koncové 
polohy, pohne tlak maziva 
øídicím pístem C doleva 
(èerná šipka) a mazivo 
nacházející se vlevo od 
øídicího pístu C 
dodateènì dodá k 
výstupu 4 (V2).
-Celkové množství na 
výstupu 4 je dávka 
dávkovacího pístu C a 

øídicího pístu C (V1+V2).

FÁZE 5:

-Ve fázi 5 dosáhnul øídicí 
píst B své levé koncové 
polohy.
-Tím otevøe spojovací 
kanál k levému konci 
øídicího pístu A a 
dávkovacího pístu A.
-Tlak maziva pùsobí nyní 
na levém konci øídicího 
pístu A a dávkovacího 
pístu A.

-Tlak maziva pohybuje z 
dùvodu vìtšího pøíèného prùøezu nejdøíve dávkovacím pístem A 
(èerná šipka) doprava a dodává mazivo, nacházející se vpravo 
od dávkovacího pístu k výstupu 2 (V1). 

FÁZE 6:

-Dosáhne-li dávkovací 
píst A své pravé koncové 
polohy, pohne tlak maziva 
øídicím pístem A doprava 
(èerná šipka) a dodá 
mazivo nacházející se 
vpravo od øídicího pístu C 
dodateènì k výstupu 2 
(V2).
-Celkové množství na 
výstupu 2 je dávka 
dávkovacího pístu A a 

øídicího pístu A (V1+V2).

FÁZE 7:

-Ve fázi 7 dosáhnul øídicí 
píst A své pravé koncové 
polohy.
-Tím otevøe spojovací 
kanál k levému konci 
øídicího pístu B a 
dávkovacího pístu B.
-Tlak maziva pùsobí nyní 
na levém konci øídicího 
pístu B a dávkovacího 
pístu B.

-Tlak maziva pohybuje z 
dùvodu vìtšího pøíèného prùøezu nejdøíve dávkovacím pístem 
B (èerná šipka) doprava a dodává mazivo, nacházející se 
vpravo od dávkovacího pístu k výstupu 5 (V1). 

FÁZE 8:

-Dosáhne-li dávkovací 
píst B své pravé koncové 
polohy, pohne tlak maziva 
øídicím pístem B doprava 
(èerná šipka) a dodá 
mazivo nacházející se 
vpravo od øídicího pístu B 
dodateènì k výstupu 5 
(V2).
-Celkové množství na 
výstupu 5 je dávka 
dávkovacího pístu B a 

øídicího pístu B (V1+V2).

FÁZE 9 až 12:

-V další fázi dodávky se dávkovací a øídicí písty C pohybují 
zleva doprava (fáze 9 a 10) a dávkovací a øídicí písty A zprava 
doleva (fáze 11 a 12).
-Tímto je kompletní obìh maziva ukonèen.
-Písty se nyní nacházejí ve fázi 1. Postup se opakuje tak 
dlouho, dokud je do rozdìlovaèe pøivádìno mazivo. 

Sdružování dávek a hlídání funkce

Ze zpùsobu práce progresivního rozdìlovaèe vyplývá, že jeho 
funkci lze jednoduchým zpùsobem hlídat. Je možné rozdìlovaè 
osadit  kontrolním kolíèkem, který vizuálnì signalizuje pohyb 
pístku, nebo elektrickým snímaèem, který reaguje na polohu 
pístku. 

Pokud se na nìkterý z vývodù neinstaluje výstupní šroubení 
ale zaslepovací zátka, pøipojí se pøíslušná jednotková dávka 

maziva  k dávce vývodu 
následujícího. 
Pozor !! Vývody è. 1 a 2 - tj. 
vývody nejvzdálenìjší od 
vstupu maziva do 
rozdìlovaèe - nesmìjí být 
nikdy zaslepeny, jinak dojde 
k zablokování celého 
rozdìlovaèe !!
K pøipojení pøívodu k 
rozdìlovaèi je možné použít 
bìžné pøímé nebo úhlové 
šroubení nástrèkové nebo se 
záøezným prstýnkem. 

Pro vývody z rozdìlovaèe se musí použít výhradnì 
originální výstupní šroubení s uzavíracím kroužkem a 
zpìtným ventilem !!

Pøíklad zaslepení vývodù




