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HAWE Hydraulik vyvíjí a vyrábí hydraulické komponenty a 
řešení pro mnoho odvětví zabývajících se výrobou strojů a 
zařízení. Konstantní a regulační čerpadla, hydraulické agregáty, 
hydraulická čerpadla, ventily, hydraulické příslušenství a elek-
tronické komponenty. Důsledný modulární systém umožňuje 
rychle reagovat na požadavky zákazníků a pomocí standard-
ních produktů realizovat individuální řešení. Díky flexibilnímu 
výrobnímu systému je možná výroba a montáž velkých počtů 
komponent i výrobní série 1.

Nabídka služeb zahrnuje poradenství, plánování, rozsáhlou 
dokumentaci, výrobu prototypů a montáž různých počtů 
komponentů, instalaci, údržbu a servis.

Veškeré díly zatížené tlakem jsou zhotoveny z oceli. Jsou 
možné tlaky až 700 bar, což zajišťuje především dlouhodobé a 
bezpečné použití ve středním tlakovém rozsahu.

Dlouhodobá řešení jsou součástí odpovědnosti společnosti 
HAWE Hydraulik. Společnost již dlouhou dobu pracuje s cer-
tifikovaným ekologickým a energetickým managementem a 
systematicky prosazuje zásady bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci. Od roku 2011 je HAWE Hydraulik členem iniciativy 
Organizace spojených národů Global Compact a otevřeně pod-
poruje ochranu mezinárodně deklarovaných lidských práv 
a respektuje pracovní normy a zasazuje se o boj proti korupci.

Rodinný podnik HAWE Hydraulik byl založen v roce 1949 a dnes 
zaměstnává 2 200 pracovníků, a to v hlavním sídle v Mnichově,
v sedmi výrobních závodech a pěti prodejních kancelářích v 
Německu a 14 mezinárodních dceřiných společnostech. Na 30
distribučních partnerů v mnoha zemích světa podporuje prodej 
výrobků po celém světě.

Kromě předloženého přehledu produktů poskytujeme k 
jednotlivým komponentám rozsáhlé technické datové listy. S 
optimálním výběrem, sestavením a specifikací produktů vám 
rádi poradí pracovníci prodejního oddělení HAWE a distribuční 
partneři (kontakt v příloze „Adresy kanceláří a zastoupení“ 
nebo info@hawe.de).

Předmluva
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Hlavní sídlo v 
Mnichově

Závod Dorfen

Závod Freising



Všechny rozměry v mm, změny vyhrazeny!

VELKÁ VÝROBNÍ  HLOUBKA 
ZAJIŠŤUJE NEJVYŠŠÍ 
KVALITU

www.hawe.de | 03-2015-4.0

Stammsitz München

Werk Dorfen

Závod Kaufbeuren

Závod Sachsenkam



Naše kvalita Vás překvapí
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Efektivita:
Příklad: obráběcí stroj
 kompaktní agregáty s nízkým objemem oleje
 sedlové rozváděče bez úniku oleje místo cestných  

šoupátkových ventilů
 akumulátorový provoz s beztlakým okruhem

Příklad: nakládací jeřáb na nákladním automobilu
 regulační axiální pístová čerpadla s inteligentní  

regulační technikou
 vyspělý systém load sensing
 krátké reakční doby a malý průsak v šoupátkovém  

rozváděči

Vysoká hustota výkonu 
a kompaktní konstrukce 

ventilů snižují celkové 
náklady a energetickou 

spotřebu obráběcích strojů.

Proporcionální cestné 
šoupátkové rozváděče: 

citlivé a výkonné jemné 
ovládání pro všechny 
mobilní aplikace při 

maximální robustnosti. 
Také v drsných 

podmínkách, a to až při 
420 bar.

Flexibilita:
Příklad: lesnický a zemědělský traktor
 flexibilní, adaptabilní, jednoduše rozšiřitelné a  

přesné ovládání
 produkt použitelný pro všechny funkce 
 (řízení ramena, podpěra, řízení…)
 možnost kombinace různých konstrukčních  

velikostí, integrovatelné přídavní funkce

Příklad: zpracování potravin
 mnohostranně využitelný, kompaktní hydraulický  

agregát
 provoz se střídavým nebo stejnosměrným napětím,  

možný nízkotlaký i vysokotlaký okruh 
 možnost přímé montáže ventilových bloků  

modulárního systému
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Kompaktní hydraulické 
agregáty pro ovládání 
brzd. Spolehlivé, s 
jednoduchou údržbou a 
energeticky účinné.

Spolehlivost:
Příklad: větrné elektrárny
 robustní komponenty s dlouhou životností
 snadná údržba díky inteligentní konstrukci funkčních 

modulů
 hydraulické ovládání použitelné i v kritických okolních  

podmínkách (horko, chlad, vlhko)

Příklad: stavební stroj

 osvědčený kompletní systém tvořený čerpadlem,  
řízením, brzdicím ventilem, elektronickou

 elektronika přizpůsobená hydraulice modulárního 
systému

 různá osvědčená řešení v otázkách tlumení vibrací

Technologie:
Příklad: hydraulické nářadí
 vysoká hustota výkonu díky kompaktní konstrukci
 rozsáhlý modulární systém s komponentami  

odolnými tlaku až 700 bar
 dvojstupňová čerpadla pro efektivní regulaci  

pracovního tlaku

Příklad: hydraulické lisy
 citlivé a spolehlivé ovládání síly
 decentralizované řízení s kompaktními agregáty
 různé varianty synchronního chodu podle daných 

požadavků

S O L U T I O N S  F O R  A  W O R L D  U N D E R  P R E S S U R E



Čerpadla
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2.1 Jednotlivá čerpadla

čerpadlo s radiálními písty typu R, RG a RZ 12

regulační axiální pístové čerpadlo typu V30E 16

regulační axiální pístové čerpadlo typu V30D 20

regulační axiální pístové čerpadlo typu V80M 24

regulační axiální pístové čerpadlo typu V40M 26

regulační axiální pístové čerpadlo typu V60N 28

konstantní axiální pístové čerpadlo typu K60N 32

hydraulické čerpadlo ovládané tlakovým vzduchem typu LP 34

ruční čerpadlo typu H, HE a HD 36

Čerpadlo s radiálními písty 
typu R a RG

Regulační axiální 
pístové čerpadlo 

typu V60N
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Radiální pístová čerpadla

typ druh zařízení / provedení Vlastnosti pmax

(bar)
Vmax

(cm3/ot.)

R, RG, RZ čerpadlo s radiálními písty / dvojstupňové čerpadlo
■ jednotlivé čerpadlo
■ motorové čerpadlo
■ hydroagregát

Vlastnosti a přednosti:
■ vysoká účinnost
■ kompaktní konstrukč-

ní rozměry
■ max. 14 samostatných

výstupů tlaku
■ ze stavebnice

k dostání jako
hydroagregát s
ventilovými bloky

R: 700

vys./níz. tlak:
RZ: 700/200

R - 7631: 1,59

R, RG - 6010:
4,58
R, RG - 6011: 10,7
R, RG - 6012:
21,39
R, RG - 6014:
42,78
R, RG - 6016:
64,18

RZ - 7631:
1,59/7,9
RZ - 6910:
4,58/26
RZ - 6911:
10,7/89,6
RZ - 6912:
21,39/89,6
RZ - 6914:
42,78/89,6
RZ - 6916:
64,18/89,6

Axiální pístová čerpadla

Typ Druh/provedení zařízení Vlastnosti pmax

(bar)
Vmax

(cm3/ot.)

V30D regulační axiální pístové čerpadlo
■ jednotlivé čerpadlo
■ kombinace čerpadel

Vlastnosti a přednosti:
■ nízké emise hluku
■ rozsáhlý program

regulátorů
■ u tandemových

čerpadel plný točivý
moment na druhém
čerpadle

Provoz/špička
350/420

045: 45
075: 75
095: 95
115: 115
140: 140
160: 160
250: 250

V30E regulační axiální pístové čerpadlo
■ jednotlivé čerpadlo
■ kombinace čerpadel

Vlastnosti a přednosti:
■ nízké emise hluku
■ rozsáhlý program

regulátorů
■ u tandemových

čerpadel plný kroutící
moment na druhém
čerpadle

Provoz/špička
095: 350/420
160: 350/420
270: 350/420

095: 95
160: 160
270: 270

V80M regulační axiální pístové čerpadlo
■ jednotlivé čerpadlo
■ kombinace čerpadel

Vlastnosti a přednosti:
■ nízké emise hluku
■ rozsáhlý program

regulátorů
■ u tandemových

čerpadel plný točivý
moment na druhém
čerpadle

Provoz/špička
400/450

200: 202
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Typ Druh/provedení zařízení Vlastnosti pmax

(bar)
Vmax

(cm3/ot.)

V60N regulační axiální pístové čerpadlo
■ jednotlivé čerpadlo
■ kombinace čerpadel

Vlastnosti a přednosti:
■ malá výkonová

hmotnost
■ vysoké otáčky

samonasávání
■ rozsáhlý program

regulátorů

Provoz/špička
60: 350/400
90: 350/400
110: 350/400
130: 400/450

60: 60
90: 90
110: 110
130: 130

V40M regulační axiální pístové čerpadlo
■ jednotlivé čerpadlo
■ kombinace čerpadel

Vlastnosti a přednosti:
■ malá výkonová

hmotnost
■ vysoké otáčky

samonasávání
■ různé varianty hřídelí

a přírub

Provoz/špička
380/400

28: 28
45: 46

K60N konstantní axiální pístové čerpadlo
■ jednotlivé čerpadlo

Vlastnosti a přednosti:
■ nízká výkonová

hmotnost
■ vysoké otáčky

samonasávání
■ různá provedení

hřídelí a přírub

400 012: 12,6
017: 17,0
025: 25,4
034: 34,2
047: 47,1
064: 63,5
084, 984: 83,5
108, 9108: 108
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Tlakovým vzduchem ovládaná hydraulická čerpadla

Typ Druh/provedení zařízení Vlastnosti pmax

(bar)
Vmax

(cm3/zdvih)

LP hydraulické čerpadlo ovládané tlakovým vzduchem
■ jednotlivé čerpadlo
■ hydroagregát

Vlastnosti a přednosti:
■ vysoké provozní tlaky
■ vhodné pro zařízení

s protivýbušnou
úpravou 
bez elektrické energie

■ hydroagregáty s
přímou nástavbou
ventilů

80: 700
125: 1500
160: 1500

80: 6,00
125: 28,30
160: 28,30

Ruční čerpadla

Typ Druh/provedení zařízení Vlastnosti pmax

(bar)
Vmax

(cm3/zdvih)

H, HE, HD ruční čerpadlo
■ jednočinné
■ dvojčinné

Vlastnosti a přednosti:
■ Robustní konstrukce
■ Ruční čerpadla s

integrovanou nádrží
■ Bezpečnostní a

vypouštěcí ventil

H - 16: 350
H - 20: 220
H - 25: 150

HE - 3: 800
HE - 4: 600

HD - 13: 350
HD - 20: 220
HD - 30: 150

H - 16: 6,00
H - 20: 9,40
H - 25: 14,70

HE - 3: 3,00
HE - 4: 4,00

HD - 13: 13,00
HD - 20: 20,00
HD - 30: 30,00



jednotlivá čerpadla
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2.1 čerpadlo s radiálními písty typu R, RG a RZ

Čerpadla s radiálními písty patří do skupiny hydraulických čerpadel. Skládají se z ventily

ovládaných válců čerpadla, které jsou uspořádány hvězdicově.

Čerpadlo s radiálními písty typu R, RG a RZ má uzavřené těleso čerpadla. Vedle použití jako

motorové čerpadlo mimo olejovou nádrž je tak možná také montáž do nádrže hydraulické-

ho agregátu. Čerpadlo s radiálními písty se dodává s několika výstupy tlaku, které umožňují

stejný objemový proud nebo několik různých objemových proudů. Typ RZ je klasické

dvoustupňové čerpadlo, které se skládá z čerpadla s radiálními písty a zubového čerpadla.

Čerpadlo s radiálními písty typu RG disponuje kluznými ložisky, které mají delší životnost.

Proto se tento typ používá v extrémních podmínkách.

Je možné paralelně uspořádat až 6 hvězdic, takže lze realizovat také velmi velké objemové

proudy. Používá-li se čerpadlo s radiálními písty v hydraulickém agregátu, je vhodné jako

velmi kompaktní řízení systémů. Připojovací a ventilové bloky mohou být namontovány na

víku hydraulických agregátů.

Vlastnosti a přednosti:
■ vysoká účinnost
■ kompaktní konstrukční rozměry
■ max. 14 samostatných výstupů tlaku
■ ze stavebnice k dostání jako hydroagregát s ventilovými bloky

Oblasti použití:
■ výroba lisů
■ výroba přípravků
■ zkušební a laboratorní zařízení
■ mazací zařízení

Druh zařízení: radiální pístové čerpadlo

Provedení: jednotlivé čerpadlo; dvojstupňové čerpadlo

pmax: 700 barů

Qmax: 91,2 l/min 
(Vg = 64,18 cm3/ot.)

Konstrukce a příklad objednávky

RZ 0,9 / 2 - 16

konstrukční velikosti dodávaný proud zubového čerpadla [l/min]

základní typ, dodávaný proud [l/min] ■ typ R (s valivým ložiskem)
■ typ RG (s kluzným ložiskem)
■ typ RZ (dvojstupňové čerpadlo)

další provedení:
■ s několika tlakovými přípojkami
■ s jedním nebo dvěma samostatně vyvedenými písty čerpadla (Qmax = 4,4 l/min) 

např. jako přívod řídicího oleje
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Funkce

jednotlivé čerpadlo typu R a RG jednotlivé čerpadlo typu RZ
pouze vysokotlaká část, 
nízkotlaká část se 
zabudovává samostatně

jednotlivé čerpadlo typu RZ
vysokotlaká a nízkotlaká část

čerpadlo s několika výstupy 
tlaku (příklad: jednotlivé čerpadlo)

Základní parametry a rozměry

jednotlivé čerpadlo typu R a RG

jednotlivé čerpadlo typu RZ
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konstrukční skupina počet
pístů

dopravní proud Qčerp. [l/min] 
(přibližná směrná hodnota při 1450 ot./min) 
a max. tlak pmax [bar]

výkon
pohonu1)

rozměry 
[mm]

700
barů

550 barů 450 barů 250 barů 160
barů

Pjmen.

[kW]
D L m 

[kg]

2 0,18 0,28 0,43 0,92 -

3 0,27 0,42 0,64 1,35 -

7631

5 0,46 0,7 1,08 2,27 -

0,25...0,55 130 53/58 3,2

1 0,3 0,5 0,8 1,7 2,2

2 0,6 1,0 1,6 3,3 4,4

6010/
6910

3 0,9 1,5 2,5 5,1 6,5

0,25...3 174 82,5/85,5 3,1

5 1,4 2,6 4,2 8,3 10,96011/
6911

7 2,1 3,7 5,8 11,8 15,3

0,55...5,5 185 86/85 5,8

10 2,7 5,3 8,2 16,8 21,76012/
6912

14 4,0 7,4 11,6 23,5 30,4

2,2...11 185 146/125 10,5

20 6,1 11,0 17,4 35,0 43,46014/
6914

28 8,0 15,0 23,0 47,0 60,8

5,5...22 218 250/221 24,2

6016/
6916

42 12,7 22,0 34,5 70,0 91,2 11...30 238 311/320 39,1

- v tabulce uvedené hodnoty představují pouze výběr z mnoha různých možností
1) normovaný motor typu IM B 35 pro motorová čerpadla, resp. IM B 5 pro hydroagregáty

zubové čerpadlo

konstrukční
velikost

dodávaný proud QPu[l/min] a max. tlak pmax [bar] rozměry
[mm]

m
[kg]

120 bar 80 bar 40 ... 60 bar L1

/1 5,2 8,8 11,3 70 ... 86 1,2

/2 12,3 16 37 96 ... 132 3,1

/3 24 110 135 140 ... 178 8,4

- v tabulce uvedené hodnoty představují pouze výběr z mnoha různých možností
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Odpovídající technické datové listy:
■ Čerpadlo s radiálními písty typu R a RG: D 6010
■ Motorové čerpadlo a hydraulický agregát typu R a RG: D 6010 H
■ čerpadla s radiálními písty typu R, RG s několika tlakovými

přípojkami: D 6010 D, D 6010 DB
■ Čerpadlo s radiálními písty typu R a RG s hlavní přípojkou a jednou

nebo dvěma vedlejšími přípojkami: D 6010 S

Přírubou připojitelné ventilové bloky:
■ typ VB:Strana 128
■ typ BWH(N):Strana 134
■ typ SWR: Strana 90

Příklad zapojení:

R 4,0/B 50 A 700 - VB 11 DM - HRHR - 1 - G 24 - V 5,5

http://downloads.hawe.com/6/0/D6010-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/6/0/D6010H-en.pdf
http://downloads.hawe.com/6/0/D6010D-en.pdf
http://downloads.hawe.com/6/0/D6010DB-en.pdf
http://downloads.hawe.com/6/0/D6010S-en.pdf
http://downloads.hawe.com/6/0/D6010S-en.pdf


jednotlivá čerpadla
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2.1 regulační axiální pístové čerpadlo typu V30E

Regulační axiální pístová čerpadla přestavují geometrický dopravovaný objem z maxima na

nulu. Tím mění objemový proud, který mají spotřebiče k dispozici.

Axiální pístové čerpadlo typu V30E je koncipováno pro otevřené okruhy v mobilní hydraulice

a pracuje na principu šikmo postaveného kotouče. Na vyžádání je možné dodání s průběžnou

hřídelí, aby mohlo pracovat s dalšími hydraulickými čerpadly v řadě.

Robustní čerpadlo je mimořádně vhodné pro nepřetržitý provoz v náročné oblasti použití.

Výběr regulátorů čerpadel umožňuje použití axiálních pístových čerpadel v nejrůznějších

oblastech.

Vlastnosti a přednosti:
■ nízké emise hluku
■ rozsáhlý program regulátorů
■ u tandemových čerpadel plný kroutící moment na druhém čerpadle

Oblasti použití:
■ zemědělské a lesnické stroje
■ jeřáby a zvedací zařízení
■ stavební stroje

Druh zařízení: regulační axiální pístové čerpadlo

Provedení: jednotlivé čerpadlo
vícenásobné čerpadlo

pmax: jmenovitý tlak 350 barů, špičkový tlak
420 barů

Vg max: 95 ... 270 cm3/ot.

Konstrukce a příklad objednávky

V30E - 095 R S F N - 1 - 1 - XX /LSP /120 - 200

údaj o tlaku [bar]

nastavení krouticího momentu [Nm]

regulační zařízení viz oddíl „Regulátory“ Kapitola , "Funkce"

výrobní řada

ukazatel úhlu natočení se zobrazením úhlu natočení/bez zobrazení úhlu natočení

provedení tělesa s průběžnou hřídelí/bez průběžné hřídele

těsnění ■ NBR (N)
■ EPDM (E)
■ FKM (V, C)

provedení příruby ■ příruba ISO 3019-2 (G)
■ příruba SAE J744 (F, W)

provedení hřídele ■ ozubená hřídel DIN 5480 (D)
■ zalícované pero (K)
■ ozubená hřídel SAE J744 (S, U)

směr otáčení vlevo (L), vpravo (R)

jmenovitá hodnota

základní typ



www.hawe.de | 03-2015-4.0 | 17

Funkce

jednotlivé čerpadlo vícenásobné čerpadlo

Regulátory

regulátor tlaku:
■ regulátor tlaku (P, Pb)
■ elektroproporcionální regulátor tlaku (P-PMVPS)

regulátor dodávaného proudu
■ regulátor pro snímání zatížení s integrovaným omezením tlaku (LSP, LSPb)
■ regulátor pro snímání zatížení s integrovaným omezením tlaku a elektrickým spínáním oběhu čerpadla (LSP-BVPM)
■ elektrohydraulický regulátor dodávaného proudu s integrovaným snímačem úhlu natočení a regulační elektronikou pro porovnání požadované a

skutečné hodnoty (EM.CH)

regulátor výkonu:
■ regulátor výkonu (L)
■ regulátor výkonu (Lf, Lf1)
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Základní parametry a rozměry

průsaková přípojka přípojka nasávání
(SAE .. 3000 psi)

tlaková přípojka
(SAE .. 6000psi)

(umístění přípojek při chodu vpravo)

parametry

geom. 
doprav. 
objem

jmenovitý 
tlak

max. otáčky rozměry 
[mm] cca

m
[kg]

Vg

[cm³/ot.]
pjmen. (pmax)
[bar]

n
[min-1]

L L1 H H1 B (s 
reguláto-
rem)

V30E - 095 95 2500 296 75 236 36 190 57

V30E - 160 160 2100 332 75 273 36 212 77

V30E - 270 270

350 (420)

1800 399 88 326 36 266 129

přípojky

tlaková přípojka přípojka nasávání přípojka potrubí prosáklého oleje

V30E - 095 1 1/4" SAE J518 2 1/2" SAE J518 G 3/4

V30E - 160 1 1/4" SAE J518 2 1/2" SAE J518 G 3/4

V30E - 270 1 1/2" SAE J518 3" SAE J518 G 1
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Odpovídající technické datové listy:
■ Regulační axiální pístové čerpadlo typu V30E: D 7960 E

Podobné produkty:
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V30D: Strana 20
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V40M: Strana 26
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V60N: Strana 28
■ konstantní axiální pístové čerpadlo typu K60N: Strana 32
■ axiální pístový motor typu M60N: Strana 260
■ axiální pístový motor typu V80M: Strana 24

Vhodné proporcionální šoupátkové rozváděče:
■ typ PSL/PSV konstrukční velikost 2, 3 a 5: Strana 104
■ typ PSLF/PSVF konstrukční velikost 3, 5 a 7: Strana 110

Vhodné příslušenství:
■ proporcionální zesilovač typu EV1M3: Strana 276
■ programovatelné ventilové řízení typu PLVC: Strana 278

Příklad zapojení:

V30E-270-LSF N-2-1/03-LSN-320

http://downloads.hawe.com/7/9/D7960E-en.pdf


jednotlivá čerpadla

20 | www.hawe.de | 03-2015-4.0

2.1 regulační axiální pístové čerpadlo typu V30D

Regulační axiální pístová čerpadla přestavují geometrický dopravovaný objem z maxima na

nulu. Tím mění objemový proud, který mají spotřebiče k dispozici.

Axiální pístové čerpadlo typu V30D je koncipováno pro otevřené okruhy v průmyslové

hydraulice a pracuje na principu šikmo postaveného kotouče. Na vyžádání je možné dodání s

průběžnou hřídelí, aby mohlo pracovat s dalšími hydraulickými čerpadly v řadě.

Robustní čerpadlo je mimořádně vhodné pro nepřetržitý provoz v náročné oblasti použití.

Výběr regulátorů čerpadel umožňuje použití axiálních pístových čerpadel v nejrůznějších

oblastech.

Vlastnosti a přednosti:
■ nízké emise hluku
■ rozsáhlý program regulátorů
■ u tandemových čerpadel plný točivý moment na druhém čerpadle

Oblasti použití:
■ lisy
■ průmyslová zařízení
■ námořní jeřáby a navijáky
■ stavba agregátů

Druh zařízení: regulační axiální pístové čerpadlo

Provedení: jednotlivé čerpadlo
vícenásobné čerpadlo

pmax: jmenovitý tlak 350 barů, špičkový tlak 420
barů

Vg max: 45 ... 250 cm3/ot.

Konstrukce a příklad objednávky

V30D - 095 R SF N - 1 - 1 - XX /LN -2 /120 - 200

údaj o tlaku [bar]

nastavení krouticího momentu [Nm]

další provedení např. omezení zdvihu

regulátor viz oddíl „Regulátor“ Kapitola , "Funkce"

výrobní řada

ukazatel úhlu natočení se zobrazením úhlu natočení/bez zobrazení úhlu natočení

provedení tělesa s průběžnou hřídelí/bez průběžné hřídele

těsnění ■ NBR (N)
■ EPDM (E)
■ FKM (V)

provedení hřídele/provedení příruby ■ ozubená hřídel DIN 5480 (D)
■ ozubená hřídel SAE J744 (S)
■ zalícované pero (K)

směr otáčení vlevo (L), vpravo (R)

jmenovitá hodnota

základní typ
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Funkce

jednotlivé čerpadlo vícenásobné čerpadlo

regulátor

regulátor tlaku:
■ regulátor tlaku (N)
■ regulátor tlaku s přípojkou pro dálkové ovládání (P, Pb)

regulátor dodávaného proudu
■ load sensing regulátor (LS)
■ load sensing regulátor se zabudovaným omezením tlaku (LSN)
■ regulátor dodávaného proudu pro nastavení konstantního objemového proudu nezávislého na otáčkách (Q, Qb)
■ elektroproporcionální regulátor dodávaného proudu se stoupající křivkou (V)
■ hydraulicko-proporcionální regulátor dodávaného proudu se stoupající křivkou (VH)

regulátor výkonu:
■ regulátor výkonu (L)
■ regulátor výkonu, hydraulicky nastavitelný (Lf1)
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Základní parametry a rozměry

průsaková přípojka přípojka nasávání
(SAE .. 3000 psi)

tlaková přípojka
(SAE .. 6000psi)

(poloha přípojek při otáčení doprava)

Parametry

geom. 
doprav. 
objem

jmenovitý 
tlak

max. otáčky rozměry 
[mm]

m
[kg]

Vg

[cm³/ot.]
pjmen. (pmax)
[bar]

n
[min-1]

L L1 H H1 B (s 
reguláto-
rem)

V30D - 045 45 2600 268 68 150 82 160 40 (46)

V30D - 075 75 2400 310 80 170 86 178 60 (66)

V30D - 095 95

350 (420)

2200 341 93 196 87 196 70 (76)

V30D - 115 115 250 (300)2) 2000 341 93 196 87 196 70 (76)

V30D - 140 140 350 (420) 2200 363 90 212 85 212 85 (91)

V30D - 160 160 250 (300)2) 1900 363 90 212 85 212 85 (91)

V30D - 250 265 350 (420) 1800 432 115 224 97 272 130 (136)

1) Při nižším dodávaném proudu možné vyšší tlaky

Přípojky

tlaková přípojka přípojka nasávání přípojka potrubí prosáklého oleje

V30D - 045 3/4" SAE J518 1 1/2" SAE J518 G 1/2

V30D - 075 1" SAE J518 2" SAE J518 G 3/4

V30D - 095 1 1/4" SAE J518 2" SAE J518 G 3/4

V30D - 115 1 1/4" SAE J518 2" SAE J518 G 3/4

V30D - 140 1 1/4" SAE J518 2 1/2" SAE J518 G 3/4

V30D - 160 1 1/4" SAE J518 2 1/2" SAE J518 G 3/4

V30D - 250 1 1/2" SAE J518 3" SAE J518 M 33x 2
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Odpovídající technické datové listy:
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V 30 D: D 7960,

Podobné produkty:
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V30E: Strana 16
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V40M: Strana 26
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V60N: Strana 28
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V60N: Strana 28
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V80M: Strana 24

Vhodné proporcionální šoupátkové rozváděče:
■ typ PSL/PSV 2, 3 a 5: Strana 104
■ typ PSLF/PSVF 3, 5 a 7: Strana 110

Doplňkové elektronické komponenty:
■ proporcionální zesilovače:Strana 276
■ programovatelné ventilové řízení typu PLVC: Strana 278
■ uzel CAN typu CAN-IO: Strana 280
■ další elektronické příslušenství viz "Elektronika"

Příklad zapojení:

V30D-250-LSF N-2-1/03-LSN-320

http://downloads.hawe.com/7/9/D7960-en.pdf


jednotlivá čerpadla

24 | www.hawe.de | 03-2015-4.0

2.1 regulační axiální pístové čerpadlo typu V80M

Regulační axiální pístová čerpadla přestavují geometrický dopravovaný objem z maxima na

nulu. Tím mění objemový proud, který mají spotřebiče k dispozici.

Axiální pístové čerpadlo typu V80M je koncipováno pro otevřené okruhy v mobilní hydraulice

a pracuje na principu šikmo postaveného kotouče. Na vyžádání je možné dodání s průběžnou

hřídelí, aby mohlo pracovat s dalšími hydraulickými čerpadly v řadě.

Robustní čerpadlo je mimořádně vhodné pro nepřetržitý provoz v náročné oblasti použití.

Výběr regulátorů čerpadel umožňuje použití axiálních pístových čerpadel v nejrůznějších

oblastech.

Vlastnosti a přednosti:
■ vysoké otáčky
■ vyšší jmenovitý tlak
■ potřeba jen malého prostoru k montáži
■ U tandemových čerpadel plný točivý moment u druhého čerpadla

Oblasti použití:
■ zemědělské a lesnické stroje
■ jeřáby a zvedací zařízení
■ stavební stroje

Druh zařízení: regulační axiální pístové čerpadlo

Provedení: jednotlivé čerpadlo
vícenásobné čerpadlo

pmax: jmenovitý tlak 400 barů, špičkový tlak
450 barů

Vg max : 200 cm3/ot

Konstrukce a příklad objednávky

V80M - 200 R S F N - 1 - 1 - XX /LN -2 /120 - 200

údaj o tlaku [bar]

nastavení krouticího momentu [Nm]

další provedení

Regulátory viz oddíl „Regulátory“

výrobní řada

snímání úhlu natočení se snímáním úhlu natočení/bez snímání úhlu natočení

Provedení těles s průběžnou hřídelí/bez průběžné hřídele

Těsnění ■ NBR (N)
■ FKM (V)

provedení příruby ■ DIN (W)
■ SAE (F)

provedení hřídele ■ ozubená hřídel (DIN 5480) (D)
■ ozubená hřídel a příruba SAE (S)

směr otáčení levotočivý (L), pravotočivý (R)

jmenovitá hodnota

základní typ

Funkce

jednotlivé čerpadlo vícenásobné čerpadlo
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Odpovídající technické datové listy:
■ regulační axiální pístové čerpadlo V80M: D 7962 M

Podobné produkty:
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V40M:Strana 26
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V60N: Strana 28
■ konstantní axiální pístové čerpadlo typu K60N: Strana 32
■ axiální pístový motor typu M60N: Strana 260

Vhodné prop. šoupátkové rozváděče:
■ typ PSL/PSV konstrukční velikost 2, 3 a 5: Strana 104
■ typ PSLF/PSVF konstrukční velikost 3, 5 a 7: Strana 110

Vhodné příslušenství:
■ prop. zesilovač typu EV1M3:"Doplňkové elektronické komponenty"
■ programovatelné ventilové řízení typu PLVC: Strana 278

Regulátory

regulátor tlaku:
■ regulátor tlaku (N)

regulátor dodávaného proudu:
■ regulátor snímání tlaku (LSN)

regulátor výkonu:
■ regulátor výkonu (L)

Základní parametry a rozměry

sací přípojka
(SAE .. 3000 psi)

tlaková přípojka 
(SAE .. 6000 psi)

průsaková přípojka

(poloha přípojek při otáčení doprava)

parametry

přípojkygeom. dopravo-
vaný objem Vg

[cm³/U]

jmenovi-
tý tlak pjmen

(pmax)
[bar]

otáčky
samonasává-
ní n
[min-1]

průsaková
přípojka

sací přípojka tlaková přípojka

m [kg]
(s reguláto-
rem)

V80M - 200 200 400 (450) 1800 G 1 3" 1 1/2" 130 (136)

Příklad zapojení:

http://www.hawe.de/de/produkte/data-sheets/
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2.1 regulační axiální pístové čerpadlo typu V40M

Regulační axiální pístová čerpadla přestavují geometrický dopravovaný objem z maxima na

nulu. Tím mění objemový proud, který mají spotřebiče k dispozici.

Axiální pístové čerpadlo typu V40M je koncipováno pro otevřené okruhy v mobilní hydraulice

a pracuje na principu šikmo postaveného kotouče. Na vyžádání je možné dodání s průběžnou

hřídelí, aby mohlo pracovat s dalšími hydraulickými čerpadly v řadě.

Čerpadlo se montuje především na vedlejší pohon dieselových motorů. Výběr regulátorů

čerpadel umožňuje použití axiálních pístových čerpadel v nejrůznějších oblastech.

Vlastnosti a přednosti:
■ malá výkonová hmotnost
■ vysoké otáčky samonasávání
■ různé varianty hřídelí a přírub

Oblasti použití:
■ zemědělské a lesnické stroje
■ jeřáby a zvedací zařízení
■ autodomíchávače betonu
■ komunální vozidla Druh zařízení: regulační axiální pístové čerpadlo

Provedení: jednotlivé čerpadlo
vícenásobné čerpadlo

pmax: jmenovitý tlak 380 barů, špičkový tlak 400
barů

Vg max: 45 cm3/ot.

Konstrukce a příklad objednávky

V40M - 045 R T X V - 2 - 0 - 00 /LS-DA - C 23

provedení průběžné hřídele

regulační zařízení load sensing regulátor:
■ load sensing regulátor se zabudovaným omezením tlaku (LS-DA )

regulátor tlaku:
■ elektroproporcionální regulátor tlaku s klesající křivkou (P1R1)

výrobní řada

doplňková funkce

provedení tělesa ■ axiální přípojky
■ radiální přípojky s průběžnou hřídelí
■ radiální přípojky

těsnění FKM (V)

provedení příruby příruba SAE-B 2děr. J 744 (X)

provedení hřídele ozubená hřídel SAE-B J 744 (H)
ozubená hřídel SAE-BB J 744 (T)

směr otáčení vlevo (L), vpravo (R)

jmenovitá hodnota - 028: středotlaké provedení (250 barů)
- 028 H: vysokotlaké provedení (380 barů)
- 045: středotlaké provedení (250 barů)
- 045 H: vysokotlaké provedení (380 barů)

základní typ
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Odpovídající technické datové listy:
■ Regulační axiální pístové čerpadlo typu V40M: D 7961

Podobné produkty:
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V60N: Strana 28
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V30D: Strana 20
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V30E: Strana 16
■ konstantní axiální pístové čerpadlo typu K60N: Strana 32
■ axiální pístový motor typu M60N: Strana 260

Vhodné prop. šoupátkové rozváděče:
■ typ PSL/PSV konstrukční velikost 2, 3 a 5: Strana 104
■ typ PSLF/PSVF konstrukční velikost 3, 5 a 7: Strana 110

Vhodné brzdící ventily:
■ typ LHK, LHDV, LHT: Strana 202

Funkce

Základní parametry a rozměry

Parametry

geom. 
doprav. 
objem

jmenovitý 
tlak

otáčky 
samonasávání

rozměry 
[mm]

m
[kg]

Vg

[cm³/ot.]
pjmen. (pmax)
[bar]

n
[min-1]

L L1 H B

V40M - 028 250 (320)

V40M - 028 H

28,7

380 (400)

3200 182 41 170 172 16

V40M - 045 250 (320)

V40M - 045 H

46,5

380 (400)

2900 212 46 186 175 21

Přípojky

přípojka potrubí prosáklého
oleje T.

přípojka LS přípojka nasávání tlaková přípojka P

V40M - 028

V40M - 028 H

3/4-16 UNF-2B M12 x 1,5 1 1/4" SAE J518 3/4" SAE J518

V40M - 045

V40M - 045 H

7/8-14 UNF-2B M12 x 1,5 1 1/2" SAE J518 1" SAE J518

http://downloads.hawe.com/7/9/D7961-cs.pdf
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2.1 regulační axiální pístové čerpadlo typu V60N

Regulační axiální pístová čerpadla přestavují geometrický dopravovaný objem z maxima na

nulu. Tím mění objemový proud, který mají spotřebiče k dispozici.

Axiální pístové čerpadlo typu V60N je koncipováno pro otevřené okruhy v mobilní hydraulice

a pracuje na principu šikmo postaveného kotouče. Na vyžádání je možné dodání s průběžnou

hřídelí, aby mohlo pracovat s dalšími hydraulickými čerpadly v řadě.

Čerpadlo se montuje především na vedlejší pohon převodovek užitkových vozidel. Výběr

regulátorů čerpadel umožňuje použití axiálních pístových čerpadel v nejrůznějších

oblastech.

Vlastnosti a přednosti:
■ malá výkonová hmotnost
■ vysoké otáčky samonasávání
■ rozsáhlý program regulátorů

Oblasti použití:
■ zemědělské a lesnické stroje
■ jeřáby a zvedací zařízení
■ autodomíchávače betonu
■ komunální vozidla

Druh zařízení: regulační axiální pístové čerpadlo

Provedení: jednotlivé čerpadlo
vícenásobné čerpadlo

pmax: jmenovitý tlak 400 barů, špičkový tlak 450
barů

Vg max: 60 ... 130 cm3/ot.

Konstrukce a příklad objednávky

V60N - 110 R S F N - 1 - 0 - 03 /LSNR -2 - 320

údaj o tlaku [bar]

Omezení zdvihu s/bez omezení max. zdvihu

Regulátor viz „Regulátor“ Kapitola , "Funkce"

výrobní řada

doplňková funkce

provedení tělesa ■ axiální přípojky
■ radiální přípojky s průběžnou hřídelí
■ radiální přípojky

těsnění ■ NBR (N), FKM (V)

provedení příruby ■ příruba ISO 7653-1985 (Y, P)
■ příruba ISO 3019-2 (G)
■ příruba SAE J744 (X, Z, F)

provedení hřídele ■ drážkovaná hřídel ISO 14 (D)
■ ozubená hřídel DIN 5480 (M)
■ ozubená hřídel SAE J744 (H, U, T, S, Q)

směr otáčení vlevo (L), vpravo (R)

jmenovitá hodnota

základní typ
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Funkce

Regulátor

Regulátor tlaku
■ regulátor tlaku (NR, NXR)
■ elektroproporcionální regulátor tlaku se stoupající křivkou (PR)
■ elektroproporcionální regulátor tlaku s klesající křivkou (P1R)

Regulátor dodávaného proudu
■ load sensing regulátor se zabudovaným omezením tlaku (LSNR, LSNRT)
■ regulátor dodávaného proudu pro nastavení konstantního objemového proudu nezávislého na otáčkách (QNR)
■ elektroproporcionální regulátor dodávaného proudu se stoupající křivkou (V)
■ elektroproporcionální regulátor dodávaného proudu s klesající křivkou (V1)

Regulátor výkonu
■ regulátor výkonu (L, /ZL)
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Základní parametry a rozměry

Parametry

geom. 
doprav. 
objem

jmenovitý 
tlak

max.
otáčky

rozměry 
[mm]

m
[kg]

Vg

[cm³/ot.]
pjmen. (pmax)
[bar]

n
[min-1]

L L1 H H1 B

V60N - 060 60 2500 254 55 177 45 115 24

V60N - 090 90 2300 278 55 184 45 120 27

V60N - 110 110

350 (400)

2200 280 55 194 45 125 30

V60N - 130 130 400 (450) 2100 270 55 210 45 130 31

Přípojky

tlaková přípojka P přípojka nasávání S přípojka potrubí prosáklého
oleje D

přípojka LS

V60N - 060 G 3/4

V60N - 090

V60N - 110

V60N - 130

G 1

1 1/2" SAE J518 G 3/4 G 1/4
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Odpovídající technické datové listy:
■ Regulační axiální pístové čerpadlo typu V60N: D 7960 N

Podobné produkty:
■ regulační axiální pístová čerpadla typu V40M: Strana 26
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V30E: Strana 16
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V30D:Strana 20
■ axiální pístový motor typu M60N:Strana 260
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V80M:Strana 24
■ konstantní axiální pístové čerpadlo typu K60N:Strana 32

Vhodné prop. šoupátkové rozváděče:
■ typ PSL/PSV konstrukční velikost 2, 3 a 5: Strana 104
■ typ PSLF/PSVF konstrukční velikost 3, 5 a 7: Strana 110

Vhodné brzdicí ventily:
■ typ LHK, LHDV, LHT: Strana 202

Příklad zapojení

V60N-130 RSFN-1-0-0.00 / LSNR-2-250
PSV 31/D280-2 PSV 31-1
– A 2 L 25/25/EA1/2
– A 2 H 40/40/EA1/2 DRH
– A 2 L 25/25/EA1/2
– A 2 H 3/3 A 100 B 100/EA1/2 AL-0-D 4/120-BL-0-D 4/120
– A 2 H 3/3/EA1/2 DRH
– E 18-G 24

– A2 L 25/25/EA1/2
– A2 L 25/25/EA1/2
– A2 H 3/3/EA1/2 DRH
– A2 H 3/3/EA1/2 DRH
– E 1 - G24

http://downloads.hawe.com/7/9/D7960N-cs.pdf
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2.1 konstantní axiální pístové čerpadlo typu K60N

Axiální pístová čerpadla mají konstantní dopravovaný objem, a proto přepravují stále stejný

objemový proud při určitých otáčkách.

Axiální pístové čerpadlo typu K60N je koncipováno pro otevřené okruhy v mobilní hydraulice

a pracuje na principu šikmé osy.

Čerpadlo se montuje především na vedlejší pohon převodovek užitkových vozidel.

Vlastnosti a přednosti:
■ nízká výkonová hmotnost
■ vysoké otáčky samonasávání
■ různá provedení hřídelí a přírub

Oblasti použití:
■ zemědělské a lesní stroje
■ jeřáby a zvedací zařízení
■ vozidla s čerpadly betonu
■ komunální vozidla

Druh zařízení: regulační axiální pístové čerpadlo

Provedení: jednotlivé čerpadlo

pmax: 400 bar

Vg max: 12... 130 cm3/ot.

Konstrukce a příklad objednávky

K60N - 064 R S F N - S - F12

další provedení obtokový ventil

těsnění ■ NBR (N), FKM (V)

provedení příruby ■ DIN ISO 7653 (Y)
■ SAE-C, SAE-B J 744 (F)

provedení hřídele ■ drážkovaná hřídel ISO 14 (D)
■ ozubená hřídel SAE-C, SAE-B J 744 (S)

směr otáčení levotočivý (L), pravotočivý (R)

jmenovitá hodnota

základní typ

Funkce
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Odpovídající technické datové listy:
■ konstantní axiální pístové čerpadlo typu K60N: D 7960 K

Podobné produkty:
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V30D: Strana 20
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V30E: Strana 16
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V40M: Strana 26
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V60N: Strana 28
■ regulační axiální pístové čerpadlo typu V80M: Strana 24
■ axiální pístový motor typu M60N: Strana 260

Vhodné prop. šoupátkové rozváděče:
■ typ PSL/PSV konstrukční velikost 2, 3 a 5: Strana 104
■ typ PSLF/PSVF konstrukční velikost 3, 5 a 7: Strana 110

Vhodné brzdicí ventily:
■ typ LHK, LHDV, LHT: Strana 202

Základní parametry a rozměry

Parametry

geom. 
objem

jmenovitý 
tlak

otáčky 
samonasávání

rozměry 
[mm]

m
[kg]

Vg

[cm³/ot.]
pjmen. (pmax)
[bar]

n
[min-1]

L L1 H B #D

K60N - 012 12,6 400 3300

K60N - 017 17,0 400 3200

207 48 145 95 80/101,6/-- 7,5

K60N - 025 25,4 400 2550

K60N - 034 34,2 400 2250

209 53 156 118 80/101,6/-- 8,5

K60N - 040 41,2 400 2200

K60N - 047 47,1 400 2200

K60N - 056 56,0 400 2100

K60N - 064 63,6 400 2050

246 67 185 143 80/101,6/127 15,5

K60N - 084 83,6 400 1700

K60N - 090 90,7 400 1700

276 72 212 160 80/--/127 27,0

K60N - 108 108,0 400 1700

K60N - 130 130,0 350 1600

276 85 231 180 80/--/127 29,5

http://downloads.hawe.com/7/9/D7960K-en.pdf
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2.1 hydraulické čerpadlo ovládané tlakovým vzduchem typu LP

Hydraulická čerpadla poháněná tlakovým vzduchem jsou pneumaticky poháněná, plunžro-

vá čerpadla se střídavým pohybem. Pracují jako pneumatické tlakové převodníky s vibračním

pohybem a samočinným ovládáním obracení zdvihu.

Hydraulické čerpadlo ovládané tlakovým vzduchem typu LP může vytvářet tlak až 1 500 barů.

Je k dispozici jako jednotlivé čerpadlo nebo jako hydraulický agregát s různými velikost-

mi nádrže a svazky ventilů. Dodávaný proud je závislý na nastaveném tlaku vzduchu a

momentálně účinném hydraulickém protitlaku. Může se snížit až do klidového stavu.

Používají se v laboratorních lisech, při výrobě přípravků, v mazací technice nebo v oblastech

ohrožených výbuchem.

Vlastnosti a přednosti:
■ vysoké provozní tlaky
■ vhodné pro zařízení s protivýbušnou úpravou 

bez elektrické energie
■ hydroagregáty s přímou nástavbou ventilů

Oblasti použití:
■ stavební stroje a stroje na stavební hmoty
■ výroba přípravků
■ zkušební a laboratorní zařízení

Druh zařízení: tlakovým vzduchem ovládané hydraulické
čerpadlo

Provedení: jednotlivé čerpadlo

phydraulika max: 160 - 1500 barů

pvzduch max : 10 barů

Qmax: 0,9 - 12 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

LP 125 - 16 E /S 81

přídavné elementy ■ díly sání pro hydraulické čerpadlo

provedení hydraulické čerpadlo
■ provedení připravené k připojení
■ samostatná varianta k individuálnímu připojení na potrubí

základní typ, konstr. velikost typ LP, konstrukční velikost 80, 125, 160

Funkce
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Odpovídající technické datové listy:
■ Hydraulické čerpadlo ovládané tlakovým vzduchem typu LP: D 7280
■ Hydraulický agregát typu LP: D 7280 H

Vhodné ventilové bloky:
■ typ VB:Strana 128
■ typ BWH(N):Strana 134

Základní parametry a rozměry

zákl. typ a konstr.
velikost

pmax

[bar]
převodový
poměr

geom. 
zdvihový objem
na dvojzdvih
Vhydr [cm³]

závitové připojení (vzduch)
průměr potrubí pro tlakovou
přípojku (hydr.)

rozměry 
[mm]

m
[kg]

H H1 B T

8 700 1 : 200 1,5

. . .

LP80-

16 240 1 : 24 6

G 1/4
Æ6 mm

119 94 121 85 5

8 1500 1 : 243 2

. . .

LP125-

30 160 1 : 16 28,3

G 3/8 
Æ8 mm, Æ10 mm

159 114 156 135 8,5

8 1500 1 : 400 2

. . .

LP160-

30 265 1 : 24 28,3

G 1/2 
Æ8 mm, Æ10 mm

228 136 156 175 11,5

http://downloads.hawe.com/7/2/D7280-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/2/D7280H-en.pdf
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2.1 ruční čerpadlo typu H, HE a HD

Ruční čerpadla patří do skupiny hydraulických čerpadel. Objemový proud vytvářejí

manuálně.

Ruční čerpadlo typu H a HE je jednočinné. Jedním směrem nasává olej a čerpá ho do

opačného směru. Ruční čerpadlo typu HD je dvojčinné. Čerpá a odsává při pohybu ruční páky

tam a zpět stejné množství oleje do tlakového potrubí. Ruční čerpadlo typu H, HE a HD je

k dostání pro připojení k potrubí a pro deskové konstrukce.

Ruční čerpadlo je vhodné zejména jako nouzové čerpadlo nebo pro zkušební zařízení.

Vlastnosti a přednosti:
■ Robustní konstrukce
■ Ruční čerpadla s integrovanou nádrží
■ Bezpečnostní a vypouštěcí ventil

Oblasti použití:
■ Stavba lodí
■ Důlní stroje
■ Výroba přípravků
■ Zkušební a laboratorní zařízení Druh zařízení: pístové čerpadlo

Provedení: jednočinné ruční čerpadlo
dvojčinné ruční čerpadlo

pmax: 150 ... 800 barů

Vmax : 4 - 64 cm3/zdvih

Konstrukce a příklad objednávky

HD 13 AS - K 0,5 - 110

nastavení tlaku (bar)

s/bez olejové nádrže užitečný objem Vužit. 0,35 l a 0,5 l

přídavné elementy ■ vypouštěcí ventil (A)
■ přepouštěcí ventil (pevný/nastavitelný) (S)

základní typ, konstr. velikost Typ H (jednočinné, otevřená konstrukce), 
typ HE (jednočinné, uzavřená konstrukce) 
typ HD (dvojčinné, uzavřená konstrukce) 

■ s/bez tlakové přípojky sání
■ provedení pro deskovou konstrukci

Funkce

provedení s přepouštěcím a vypouštěcím ventilem
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Odpovídající technické datové listy:
■ Ruční čerpadlo typu H, HD a HE: D 7147/1

Základní parametry a rozměry

H.. HE.. a HD..

pmax [bar] Vmax [cm³/zdvih] závitová připojení m [kg]

P S

H 16 350 6

H 20 220 9,4

H 25 150 14,7

G 1/4 G 1/4 3,1

HE 3 800 3

HE 4 600 4

HD 13 350 13

HD 20 220 20

HD 30 150 30

G 1/4 G 1/4 a G 3/8 4,8

http://downloads.hawe.com/7/1/D71471-en.pdf
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2.2 Hydraulické agregáty

kompaktní agregát typu NPC 44

kompaktní agregát typu HC a HCW 46

kompaktní agregát typu KA a KAW 50

kompaktní agregát typu MP a MPN 54

kompaktní agregát typu HK, HKF a HKL 58

čerpadlo s radiálními písty typu R, RG a RZ 62

hydraulické čerpadlo ovládané tlakovým vzduchem typu LP 66

připojovací blok typu A, B a C 68

ventilový blok (jmenovitá hodnota 6) typu BA 70

ventilový blok (sedlový rozváděč) typu BVH 76

Kompaktní čerpadlové agregáty 
typu KA a KAW

Kompaktní čerpadlové agregáty 
typu HK, HKF a HKL

Ventilový blok
typu BVH

Hydraulické čerpadlo ovládané tlakovým vzduchem 
typu LP
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Kompaktní agregáty

typ Druh/provedení zařízení Objem nádrže (l) pmax

(bar)
Vmax

(cm3/ot.)

NPC radiální pístové čerpadlo
■ s integrovaným elektromotorem
■ napájení stejnosměrným proudem

Provedení
■ kompaktní agregát s ponořeným motorem v oleji ke krátkodobé-

mu provozu

objem plnění 1,0

užitný objem 0,65

750 11: 0,46
12: 0,46

HC, HCW radiální pístové nebo zubové čerpadlo
■ s integrovaným elektromotorem
■ provedení na třífázový nebo střídavý proud

Provedení
■ kompaktní agregát s ponořeným motorem v oleji k přerušované-

mu provozu

objem plnění
- stojící cca 1,16-2,5
- ležící cca 0,95-2,3

užitný objem
- stojící cca 0,50-1,5
- ležící cca 0,50-1,1

vys./níz. tlak:
700/180

1: 0,76
2: 1,59

KA, KAW radiální pístové nebo zubové čerpadlo
■ s integrovaným elektromotorem
■ provedení na třífázový nebo střídavý proud

Provedení
■ kompaktní agregát s ponořeným motorem v oleji k přerušované-

mu provozu

KA 2
objem plnění cca 3,9-11,1

užitný objem
- stojící cca 1,85-8,95
- ležící cca 1,5-4,8

KA 4
objem plnění cca 13-31

užitný objem
- stojící cca 5-25
- ležící cca 6-16
-

vys./níz. tlak:
700/180

vys./níz. tlak:
2: 3,61/7,9
4: 9,17/30,2

MP, MPN radiální pístové a/nebo zubové čerpadlo
■ s integrovaným motorem
■ jedno nebo dvojokruhové čerpadlo

Provedení
■ kompaktní agregát s ponořeným motorem v oleji k přerušované-

mu nebo volnoběžnému provozu

objem plnění cca 17-100

užitný objem cca 10-75

vys./níz. tlak:
700/220

vys./níz. tlak:
MP - 1: 0,95/4,76
MP - 2: 1,59/26

MPN - 4: 9,17/60

HK, HKF, HKL radiální pístové a/nebo zubové čerpadlo
■ s integrovaným motorem
■ provedení na třífázový proud

Provedení
■ kompaktní agregát s ponořeným motorem v oleji k nepřetržité-

mu nebo přerušovanému provozu

HK 2
objem plnění cca 2,77

užitný objem cca 0,85

HK 3
objem plnění cca 4,65-6,1

užitný objem cca
1,45-2,90

HK 4, HKF 4
objem plnění cca 5,8-15,4

užitný objem cca 1,9-11,1

HKL 3
objem plnění cca 3,7-13

užitný objem cca 1,7-9,1

vys./níz. tlak:
700/180

vys./níz. tlak:
HK - 2: 1,59
HK - 3: 4,58/4,8
HK - 4: 9,17/17,0

HKF - 4: 9,17/17,0

HKL - 3: 6,11/14,5
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Čerpadlové agregáty

typ Druh/provedení zařízení Objem nádrže (l) pmax

(bar)
Vmax

(cm3/ot.)

R, RG, RZ čerpadlo s radiálními písty objem plnění cca 9-55

užitný objem cca 6-45

R: 700

vys./níz. tlak:
RZ: 700/220

R - 7631: 1,59

R, RG - 6010:
4,58
R, RG - 6011: 10,7
R, RG - 6012:
21,39
R, RG - 6014:
42,78
R, RG - 6016:
64,18

RZ - 7631:
1,59/7,9
RZ - 6010:
4,58/26
RZ - 6011:
10,7/89,6
RZ - 6012:
21,39/89,6
RZ - 6014:
42,78/89,6
RZ - 6016:
64,18/89,6

LP hydraulické čerpadlo ovládané tlakovým vzduchem objem plnění cca 5,8-33

užitný objem cca 3,8-28

80: 700
125: 700
160: 700
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Připojovací bloky / montovatelné ventily

typ Druh/provedení zařízení pmax

(bar)
Qmax

(l/min)

A, B, C připojovací bloky
■ ke kompletaci 

čerpadlových agregátů

Provedení
■ přírubový ventil pro připojení k potrubí nebo pro ventilovou nástavbu

700 20

BA ventilový blok
■ šoupátkový rozváděč
■ sedlový rozváděč

Provedení
■ ventilový blok pro připojení k potrubí

ovládání
■ elektromagnetické, tlakem nebo ruční, mechanické

500 50

BVH ventilový blok
■ sedlový rozváděč
■ bez úniků oleje

Provedení
■ ventilový blok pro připojení k potrubí

400 20



Efektivita modulárního systému

Hydraulika spočívá v jednoduchém principu: Kapalnými tlakovými 
médii se přenáší výkon a vytváří pohyb. Tento princip lze přenést na široké 
spektrum použití. Sortiment výrobků v modulárním systému – výsledek 
důsledné konstrukční filozofie společnosti HAWE Hydraulik – umožňuje 
řešení a systémy šité na míru.
Jednotné konstrukční díly a individuální kombinační možnosti zajišťují 
vyšší efektivitu při optimálním poměru nákladů a užitku.

 různé komponenty se vzájemně doplňují a tvoří kompletní program 
produktů

 umožňuje individuální řešení pro zákazníky

společný 
připojovací 
obrazec

Kompaktní agregáty

např. 
NPC 11 K/0,31

např. 
HC 14/0,2
KA 24 SKS/0,36

např. 
MP 24-H 1,77/B 10
MPN 44 - H 5,6 - B 25.20

např. 
HK 449 ST/1-H 5,0

Typu NPC 
pro řízení mikroprocesory 5...10% 
ED (pmax = 700 bar, Qmax = 2,1 l/min)

Typu HC, HCW, KA, KAW
pro řízení mikroprocesory s  
10...30% ED (pmax = 700 bar, 
Qmax = 20,1 l/min) ve 4 kon-
strukčních velikostech, také 
jako dvojokruhové čerpadlo

Typu MP, MPN, MPW, MPNW
pro řízení v odpojitelném a vol-
noběžném provozu 
(pmax = 700 bar, Qmax = 15 l/min) 
v 5 konstrukčních
velikostech, také jako dvojokru-
hové čerpadlo, možnost volby 
velikosti nádrže

Typu HK, HKF, HKL
pro kompaktní řízení také v 
nepřetržitém provozu 
(pmax = 700 bar, Qmax = 16 l/min) 
ve 3 konstrukčních velikostech, 
také jako dvojokruhové a tříokru-
hové čerpadlo
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Přírubou připojený ventilový blok

Připojovací obrazec pro připojení k potrubí 
nebo montáž cestného ventilového bloku 
např. BVZP1F23-G52/22-N14H15/0-1-1G24

Připojovací bloky

Typu
např. AS1F2/300-G24

Typu B
např. B31/450-EM11V-13-G24

Typu C
např. C5

Typu SKC, SWC
např. SWC1/150-L-1-G24

Praktický modulární systém umožňuje 
zcela individuální kombinace.

NPC 11 K/0,31 - 1/320 - R - 24
KA 44 LFK/H 2,5
MPN 44 - HZ 0,9/12,3 - B 25.20
HK 449 ST/1 - H 5,0 -
C 16 -

Kompaktní agregáty

Příklady objednávky

B31/450 - EM11 V - 13 - G 24
NE 21 - 320/25 -
AS 1 F 2/300 -
AP 34 - 43/24 -

Připojovací bloky

BWH 1 - NW - 33 - G 24

VB 21 GM - RH - 3 - G 24
BVZP 1 F 23 - G 52/22 - H 14 N 15/0 - 1 - 1 - G 24
BWN 1 F - HJ 5 - 1 - 1 - G 24 

Přírubou připojené ventilové bloky
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2.2 kompaktní agregát typu NPC

Kompaktní agregáty patří ke skupině hydraulických agregátů. Vyznačují se velmi kompaktní

konstrukcí, protože hřídel elektromotoru je současně hřídelí čerpadla.

Kompaktní agregát typu NPC, připravený přímo k připojení, je vhodný pro hydraulic-

ké systémy s provozním režimem S2. Typ NPC obsahuje stejnosměrný motor. Agregát je

k dispozici v provedení nastojato nebo naležato. Jako hydraulické čerpadlo se používá

čerpadlo s radiálními písty nebo vnější zubové čerpadlo.

Kompaktní agregát typu NPC je vhodný jako velmi kompaktní řízení systému, protože je

zabudován přepouštěcí ventil a lze přímo namontovat ventilové bloky.

Vlastnosti a přednosti:
■ velmi malé nároky na místo a snadná přeprava
■ napájení stejnosměrným proudem 12 V DC nebo 24 V DC
■ zvlášť vhodný pro mobilní aplikace a provoz na stavbách
■ dlouhá životnost a vysoká spolehlivost díky použití čerpadel s radiálními písty
■ ekologický díky malému objemu olejové náplně a nenáročné likvidaci
■ nízké náklady na hydraulickou kapalinu
■ koordinovaný program ventilů a příslušenství ze stavebnicového systému

Oblasti použití:
■ nýtování
■ uvolňování brzd větrných elektráren
■ hydraulická zařízení
■ krimpování
■ ražení

Druh zařízení: radiální pístové čerpadlo se stejnosměrným
motorem

Provedení: kompaktní agregát s ponořeným motorem v
oleji 
ke krátkodobému provozu

pmax: 750 barů

Qmax: cca 1,36 l/min 
(Vg = 0,09 - 0,76 cm3/ot.)

Konstrukce a příklad objednávky

NPC 11 / 0,87 - 1/170 - R - G12 BWN 1 - NN - 35 - 1 - G12

ventilová nástavba ■ BWN1, BWH1, VB01
■ montovatelné přímo bez připojovacích bloků podle

D 7470 B/1, D 7302

napětí motoru 12 V DC nebo 24 V DC

zpětný ventil s/bez zpětného ventilu

přepouštěcí ventil a nastavený tlak ■ 1 = pevně nastavený
■ 2 = regulovatelný

dodávaný proud [l/min]

základní typ, konstr. velikost typ NPC, konstrukční velikost 11 a 12

http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/4/D7470B1-en.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/3/D7302-cs.pdf
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Odpovídající technické datové listy:
■ Kompaktní agregát typu NPC: D 7940

Přírubou připojitelné bloky sedlových rozváděčů:
■ typ VB: Strana 128
■ typ BWH, BWN: Strana 134

■ tlakové spínače typu DG: Strana 268
■ tlakové převodníky typu DT: D 5440 T/1, D 5440 T/2

Funkce

Symbol propojení: Příklad zapojení:

NPC 11 / 0,87 - 1/170 - R - G 12 BWN 1 - NN - 35 - 1 - G 12

kompaktní čerpadlový agregát typu
NPC 
dodávaný proud čerpadlem 
cca 0,87 l/min

přírubou připojený ventilový blok typu
BWN s dvěma ventilovými segmenty a
tlakovým spínačem v kanálu P, napětí
magnetu 12 V DC

Základní parametry a rozměry

dodávaný proud max. tlak

Qčerp. [l/min] pmax [bar] Pjmen. [kW] m [kg]

NPC 11 (24 V) 0,1/0,3 6

NPC 11 (12 V)

0,2 0,31 0,44 0,61 0,87 1,05 750

0,1/0,25 6

NPC 12 (24 V) 0,6 8

NPC 12 (12 V)

0,4 0,65 0,94 1,28 1,71 2,14 750

0,6 8

http://downloads.hawe.com/7/9/D7940-en.pdf
http://downloads.hawe.com/5/4/D5440T1-en.pdf
http://downloads.hawe.com/5/4/D5440T2-en.pdf
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2.2 kompaktní agregát typu HC a HCW

Kompaktní agregáty patří ke skupině hydraulických agregátů. Vyznačují se velmi kompaktní

konstrukcí, protože hřídel elektromotoru je současně hřídelí čerpadla.

Kompaktní agregát typu HC a HCW, připravený k připojení, obsahuje elektromotor, který běží

v oleji.Stator je pevně spojen s tělesem (nádrží). Kompaktní agregát je vhodný pro hydraulic-

ké systémy s provozním režimem S2 nebo S3.Teplo je odváděno povrchovým prouděním,

takže zpravidla není nutný externí chladič.Typy HC obsahují trojfázový elektromotor, typy

HCW střídavý motor. Kompaktní agregát typu HC a HCW je k dispozici v provedení nastoja-

to nebo naležato. Lze zvolit jednookruhové nebo dvouokruhové systémy. Jako hydraulické

čerpadlo se používá čerpadlo s radiálními písty nebo vnější zubové čerpadlo.

Kompaktní agregát typu typ HC a HCW je vhodný jako velmi kompaktní řízení systému,

protože lze přímo namontovat připojovací a ventilové bloky.

Vlastnosti a přednosti:
■ dlouhá životnost a vysoká spolehlivost díky použití 

čerpadel s radiálními písty
■ ekologické díky malému objemu olejové náplně, s nízkými náklady na likvidaci 

a na hydraulickou kapalinu
■ koordinovaný program ventilů a příslušenství ze stavebnicového systému
■ montáž je možná nastojato i naležato

Oblasti použití:
■ upínací systémy obráběcích strojů a přípravků
■ nýtování a klinčování
■ svařovací roboty
■ mazací zařízení

Druh zařízení: radiální pístové čerpadlo s integrovaným 
elektromotorem (provedení pro třífázový
nebo
střídavý proud)

Provedení: kompaktní agregát s ponořeným motorem v
oleji k přerušovanému provozu (provoz S 3)

pmax: radiální pístové čerpadlo 700 barů 
zubové čerpadlo 180 barů

Qmax: radiální pístové čerpadlo cca 4,4 l/min 
(Vg = 1,6 cm3/ot.) 
zubové čerpadlo cca 3,4 l/min 
(Vg = 1,3 cm3/ot.)

Vužit max: 8 l

Konstrukce a příklad objednávky

HC24 /0,6 - A1/400 - BWH1F-HH-1-1-G24 - 400V 50 Hz

napětí motoru 3 ~ 400 V 50 Hz, 3 ~ 460 V 60 Hz 
1 ~ 230 V 50 Hz, 1 ~ 110 V 60 Hz (motor na střídavý proud)

volitelně: přírubou připojený blok rozváděčů

připojovací blok

provedení čerpadla jednookruhové čerpadlo
■ radiální pístové čerpadlo H (3, 5 nebo 6 válců) nebo zubové čerpadlo Z

dvojokruhové čerpadlo
■ kombinace:

■ radiální pístové čerpadlo – zubové čerpadlo
■ radiální pístové čerpadlo – radiální pístové čerpadlo

základní typ, konstr. velikost typ HC (třífázový motor) a typ HCW (motor na střídavý proud, přitom podle konstrukční velikosti o 30 ... 50 %
nižší výkon), konstrukční velikost 1 až 2, typ HCG (motor na stejnosměrný proud), konstrukční velikost 1

■ provedení naležato pro menší montážní výšky (typ HC..L) nebo nastojato
■ užitečný objem Vužit 0,5 l až 1,1 l
■ s/bez olejoznaku
■ se stejnosměrným motorem (typ HCG) ke krátkodobému provozu
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Funkce

Příklad zapojení:

HC 24/0,64 - - A1/400

čerpadlový agregát typu HC, konstrukční velikost 24,
dopravní proud čerpadla cca 0,64 l/min

připojovací blok typu A a přepouštěcí ventil
(400 bar)

- BWH1F - RH1 - 1 - 1 - G 24

přírubou připojený ventilový blok 
typu BWH 1

BWH1F-RH-1-1-G24

HC24/0,64 A1/400
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Základní parametry a rozměry

 

radiální pístové čerpadlo (3 vál.) zubové čerpadlo

max. tlak dopravní proud max. tlak dopravní proud rozměry [mm]

pmax

[bar]

QČerpadla

[l/min] 
50 Hz

QČerpadla

[l/min] 
60 Hz

pmax

[bar]

QČerpadla

[l/min] 
50 Hz

QČerpadla

[l/min] 
60 Hz

PN

[kW] 1)
m 
[kg] 2) H B T

HC 14 700 - 160 0,2 - 1,05 0,2 - 1,2 - - - 0,18

HC 12 600 - 120 0,4 - 2,15 0,5 - 2,5 - - - 0,25

6,3 197 120 120

HC 24 700 - 185 0,27 - 2,27 0,3 - 2,7 150 0,4 - 1,6 0,5 - 1,9 0,55

HC 22 700 - 140 0,52 - 4,41 0,6 - 5,3 150 0,9 - 3,4 1,1 - 4 0,55

10,1 243 148 148

1) skutečný příkon závisí na konkrétním pracovním tlaku a může dosáhnout až 1,5 násobku PN
2) bez náplně oleje
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Odpovídající technické datové listy:
■ Kompaktní agregát typu HC a HCW: D 7900
■ Kompaktní agregát typu HCG: D 7900 G

Vhodné připojovací bloky:
■ typ A, B a C: Strana 68

Přírubou připojitelné ventilové bloky:
■ typ VB: Strana 128
■ typ BWH, BWN: Strana 134

Ventilové bloky s možností připevnění příruby:
■ typ SWR, SWS: Strana 90
■ typ BA: Strana 70
■ typ BVH: Strana 76

Příklad zapojení:

HC 24/0,64 - A2/400 
- BWH 1 F 1-DH3 R/230-33-G24 
- 3x400 V 50Hz

1 kompaktní čerpadlový agregát
2 připojovací blok
3 adaptérová deska
4 ventilový segment
5 koncová deska

http://downloads.hawe.com/7/9/D7900-cs.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/9/D7900G-en.pdf
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2.2 kompaktní agregát typu KA a KAW

Kompaktní agregáty patří ke skupině hydraulických agregátů. Vyznačují se velmi kompaktní

konstrukcí, protože hřídel elektromotoru je současně hřídelí čerpadla.

Kompaktní agregát typu KA a KAW, připravený k připojení, obsahuje elektromotor, který

běží v oleji. Stator je pevně spojen s tělesem (nádrží). Kompaktní agregát je vhodný pro

hydraulické systémy s provozním režimem S2, S3 nebo S6. Teplo je odváděno povrchovým

prouděním, takže zpravidla není nutný externí chladič.

U systémů s vysokou zátěží může být na skříni volitelně umístěn externí větrák, který

umožňuje dodatečný odvod tepla. Samostatný motor pohání větrák nezávisle na motoru

čerpadla. Typy KA obsahují trojfázový elektromotor, typy KAW střídavý motor. Kompakt-

ní agregát typu KA a KAW je k dispozici v provedení nastojato nebo naležato. Nádrž lze

modulárně rozšířit tak, že jsou možná různá užitná množství oleje. Lze zvolit jednookruho-

vé nebo dvouokruhové systémy. Jako hydraulické čerpadlo se používá čerpadlo s radiálními

písty nebo vnější zubové čerpadlo.

Kompaktní agregát typu KA a KAW je vhodný jako velmi kompaktní řízení systému, protože

lze přímo namontovat připojovací a ventilové bloky.

Vlastnosti a přednosti:
■ přídavné externí větráky pro optimální využití výkonu
■ plnicí a užitný objem je flexibilně rozšířitelný díky modulárnímu prodlužování nádrží
■ dlouhá životnost a vysoká spolehlivost díky použití čerpadel s radiálními písty
■ ekologické díky malému objemu olejové náplně, s nenáročnou likvidací a nízkými náklady

na hydraulickou kapalinu
■ koordinovaný program ventilů a příslušenství ze stavebnicového systému
■ montáž je možná nastojato i naležato
■ optimální účinnost díky chlazení motoru ponořeného do oleje, přímému přenosu síly a

vylepšenému odvádění tepla

Oblasti použití:
■ brzdové moduly a moduly přestavení rotoru ve větrných elektrárnách
■ upínací systémy na obráběcích strojích a přípravcích
■ momentové klíče
■ nýtování a klinčování
■ lisování
■ manipulační systémy

Druh zařízení radiální pístové nebo zubové čerpadlo s
integrovaným elektromotorem (provedení na
třífázový nebo střídavý proud)

provedení kompaktní agregát s ponořeným motorem v
oleji k přerušovanému provozu (provoz S 3)

p max radiální pístové čerpadlo 700 barů 
zubové čerpadlo 180 barů

Q max radiální pístové čerpadlo cca 7 l/min 
(Vg = 2,29 cm3/ot.) 
zubové čerpadlo cca 24,1 l/min 
(Vg = 7,9 cm3/ot.)

Vužit max 2 ... 10 l
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Konstrukce a příklad objednávky

KA28 22 L1 KFTP /HZ0,59/8,8 - ... - 3x400 V - G1/2x300

hadice vypouštění oleje

napětí motoru 3 ~ 400 V 50 Hz, 3 ~ 460 V 60 Hz, 3 ~ 690 V 50 Hz, 
1 ~ 230 V 50 Hz, 1 ~ 110 V 60 Hz (jednofázový AC motor)

ventilová nástavba

provedení čerpadla jednookruhové čerpadlo
■ radiální pístové čerpadlo H nebo zubové čerpadlo Z

dvojokruhové čerpadlo
■ se společným připojovacím podstavcem pro tlakovou přípojku P1 a P3
■ kombinace: radiální pístové čerpadlo – radiální pístové čerpadlo (HH) a 

radiální pístové čerpadlo – zubové čerpadlo (HZ)

doplňková funkce ■ olejoznak
■ ukazatel stavu naplnění s plovákovým spínačem
■ teplotní spínač
■ silikagelový filtr (místo filtru přívodu vzduchu)
■ doplňkové ventilátory
■ různé varianty elektrického připojení (typ KA...S)

montážní poloha provedení naležato pro menší montážní výšky (typ KA..L) nebo nastojato (typ KA..S)

velikost nádrže [l]

základní typ, konstr. velikost typ KA (třífázový motor) a KAW (motor na střídavý proud, přitom podle konstrukční velikosti o 30 - 50 % nižší
výkon), konstrukční velikost 2 a 4

Funkce

KA 231 LKP/H 0,59 - A1 D 10-B 400-3/380 - BA 2 - NBVP 16 G/R/AB 2,0 - M/0 
- NBVP 16 Y/ABR 1,5/4 - M/0 
- 1 - G 24
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Základní parametry a rozměry

3píst. radiální pístové čerpadlo 6píst. radiální pístové čerpadlo zubové čerpadlo

pmax

[bar]

Qmax

[l/min] 
50 Hz

Qmax

[l/min] 
60 Hz

pmax

[bar]

Qmax

[l/min] 
50 Hz

Qmax

[l/min] 
60 Hz pmax[bar]

Qmax

[l/min] 
50 Hz

Qmax

[l/min] 
60 Hz

PN

[kW]

KA 21 700 - 45 0,63 -
10,02

0,76 -
12,05

360 - 55 1,26 - 7,84 1,52 - 9,42 170 - 60 2,23 - 6,7 2,68 - 8,04 0,55

KA 22 700 - 140 0,63 - 0,02 0,76 -
12,05

700 - 180 1,26 - 7,84 1,52 - 9,42 170 - 55 2,23 -
22,04

2,68 -
26,47

1,1

KA 23 700 - 60 0,31 - 4,89 0,37 - 5,93 485 - 30 0,62 - 9,79 0,75 - 11,85 170 - 50 1,09 - 4,90 1,32 - 5,94 0,37

KA 24 700 - 160 0,31 - 4,89 0,37 - 5,93 700 - 80 0,62 - 9,79 0,75 - 11,85 170 - 65 1,09 -
10,74

1,32 -
13,04

0,75

KA 26 700 - 160 0,63 -
10,02

0,76 -
12,05

700 - 205 1,26 - 7,84 1,52 - 9,42 170 - 65 2,23 -
22,04

2,68 -
26,47

1,4

KA 28 700 - 185 0,31 - 4,89 0,37 - 5,93 700 - 90 0,62 - 9,79 0,75 -11,85 170 - 75 1,09 -
10,74

1,32 -
13,04

1,0

3píst. radiální pístové čerpadlo 6píst. radiální pístové čerpadlo zubové čerpadlo

pmax

[bar]

Qmax

[l/min] 
50 Hz

Qmax

[l/min] 
60 Hz

pmax

[bar]

Qmax

[l/min] 
50 Hz

Qmax

[l/min] 
60 Hz pmax[bar]

Qmax

[l/min] 
50 Hz

Qmax

[l/min] 
60 Hz

PN

[kW]

- 2,6KA 42 700 - 220 0,84 - 11,8 2,0 - 14,4 700 - 110 3,3 - 23,8 4,0 - 28,9 200 - 130 1,6 - 18,0 2,0 - 22,0

- 3,9

- 1,5

- 2,2

KA 44 700 - 220 1,6 - 5,98 1,01 - 7,25 700 - 110 1,68 - 11,97 2,04 -
14,53

200 - 130 0,84 - 9,1 1,01 - 11,1

- 3,0
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Odpovídající technické datové listy:
■ kompaktní čerpadlové agregáty typu KA:

D 8010, D 8010-4

Podobné produkty:
■ typ HC, HCG: Strana 46

Vhodné připojovací bloky:
■ typ A, B a C: Strana 68

Přírubou připojitelné ventilové bloky:
■ typ VB: Strana 128
■ typ BWH, BWN:Strana 134
■ typ SWR, SWS: Strana 90
■ typ BA: Strana 70
■ typ BVH: Strana 76

Příklad zapojení:

KA 281 S16K/H3,61-FSHS-24VDC -A 14/230 
-BVH 11 W/CZ52/117GM/B3,5H 
-82 - AC1002/130/3A 
-XM 24 
3x400V 50Hz

http://downloads.hawe.com/8/0/D8010-en.pdf
http://downloads.hawe.com/8/0/D8010-4-en.pdf
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2.2 kompaktní agregát typu MP a MPN

Kompaktní agregáty patří ke skupině hydraulických agregátů. Vyznačují se velmi kompaktní

konstrukcí, protože hřídel elektromotoru je současně hřídelí čerpadla.

Kompaktní agregát typu MP, MPW, MPN a MPNW, připravený k připojení, obsahuje elektro-

motor, který běží v oleji.Stator je pevně spojen s tělesem (nádrží). Kompaktní agregát je

vhodný pro hydraulické systémy s provozním režimem S2, S3 nebo S6.Teplo je odváděno

povrchovým prouděním, takže zpravidla není nutný externí chladič.Typy MP a MPN obsahují

trojfázový elektromotor, typy MPW a MPNW střídavý motor. Různé velikosti nádrží umožňují

různá užitná množství oleje. Lze zvolit jednookruhové nebo dvouokruhové systémy. Jako

hydraulické čerpadlo se používá čerpadlo s radiálními písty, vnější zubové čerpadlo nebo

vnitřní zubové čerpadlo.

Kompaktní agregát typu MP, MPW, MPN a MPNW  je vhodný jako velmi kompaktní řízení

systému, protože lze přímo namontovat připojovací a ventilové bloky.

Vlastnosti a přednosti:
■ přerušovaný nebo volnoběžný provoz S3 nebo S6
■ dlouhá životnost a vysoká spolehlivost díky použití čerpadel s radiálními písty
■ ekologické díky malému objemu olejové náplně, s nenáročnou likvidací a nízkými náklady

na hydraulickou kapalinu
■ přírubou lze přímo připojit dvojstupňové ventily a vypínací zařízení pro řízení lisu
■ koordinovaný program ventilů a příslušenství ze stavebnicového systému
■ k dispozici jsou dvouokruhová čerpadla

Oblasti použití:
■ brzdové moduly a moduly přestavení rotoru ve větrných elektrárnách
■ vyvažování hmotnosti a zásobení upínacím tlakem u sklíčidel, koníků a lunet velkých

obráběcích strojů a soustružnických obráběcích center
■ lisy a jiné tvářecí stroje
■ manipulační a upínací systémy na obráběcích strojích a zařízeních
■ mazací zařízení

Druh zařízení: radiální pístové a/nebo zubové čerpadlo s
integrovaným motorem 
jedno- nebo dvojokruhové čerpadlo

Provedení: kompaktní agregát s ponořeným motorem v
oleji pro přerušovaný nebo volnoběžný provoz
(provoz S2/S3/S6)

pmax: radiální pístové čerpadlo 700 barů (vysoký
tlak) zubové čerpadlo 220 barů (nízký tlak)

Qmax: 13,1 l/min (vysoký tlak) (Vg = 10,7 cm3/ot.)
83 l/min (nízký tlak) (Vg = 61 cm3/ot.)

Vnádrž max: cca 100 l/min
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Konstrukce a příklad objednávky

MPN 44 - H 1,5 - B10.20 D - ... - 3 ~ 230V 50 Hz

napětí motoru 3 ~ 230/400 V Δγ 50 Hz, 3 ~ 500 V γ 50 Hz, 
1 ~ 230 V 50 Hz, 1 ~ 110 V 60 Hz (motor na střídavý proud)

ventilová nástavba

doplňkové vybavení ■ ukazatel stavu naplnění
■ plovákový spínač
■ teplotní spínač
■ různé varianty elektrického připojení

provedení ■ k zabudování do individuálně vyrobených olejových nádrží: jako jednotlivé čerpadlo nebo provedení s krycí
deskou

■ s nádrží, užitný objem Vužit 10 l až 75 l

provedení čerpadla jednookruhové čerpadlo
■ radiální pístové čerpadlo H nebo zubové čerpadlo Z
■ čerpadlo s vnitřním ozubením IZ

dvojokruhové čerpadlo
■ kombinace:

■ radiální pístové čerpadlo – radiální pístové čerpadlo (HH, pouze MPN)
■ radiální pístové čerpadlo – zubové čerpadlo (HZ)

základní typ, konstr. velikost typ MP (třífázový motor) a MPW (motor na střídavý proud), konstrukční velikost 1 a 2 
typ MPN (třífázový motor) a MPNW (motor na střídavý proud), konstrukční velikost 4 
motor na střídavý proud podle konstrukční velikosti o 30 ... 50% nižší výkon

Funkce

jednookruhové čerpadlo dvojokruhové čerpadlo
(radiální pístové čerpadlo, 
zubové čerpadlo)

(radiální pístové / zubové čerpadlo, 
zubové/zubové čerpadlo)

vestavné
čerpadlo

čerpadlový agregát
(s nádrží)

vestavné
čerpadlo

čerpadlový agregát
(s nádrží)

Příklad zapojení:
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Základní parametry a rozměry

jednookruhové, dvojokruhové čerpadlo
(bez nádrže)

kompaktní čerpadlový agregát
(nádrž s ventilovou nástavbou)

radiální pístové čerpadlo (3 vál.) zubové čerpadlo

max. tlak
dodávaný proud

max.
tlak dodávaný proud rozměry [mm]

pmax

[bar]

Qčerp.

[l/min] 
50 Hz

Qčerp.

[l/min] 
60 Hz

pmax

[bar]

Qčerp.

[l/min] 
50 Hz

Qčerp.

[l/min] 
60 Hz

Pjmen.

[kW]1)
m 
[kg]2) H12) H2max ÆD

MP 14 700 - 220 0,27 - 1,07 0,32 - 1,28 150 - 15 0,5 - 6,9 0,6 - 8,29 0,25

MP 12 700 - 250 0,53 - 2,1 0,64 - 2,52 150 - 60 2 - 6,9 2,4 - 8,28 0,37

5,2/5,0 183/228 249 124

MP 24 700 - 310 0,46 - 1,73 0,55 - 2,08 150 - 35 2 - 12,3 2,4 - 14,76 0,75

MP 22 700 - 260 0,88 - 3,51 1,06 - 4,21 150 - 18 4 - 41,4 4,8 - 49,68 0,55

9,1/7,7 195/291 322,5 140

MPN 42 700 - 250 2,39 - 7,33 2,87 - 8,8 200 - 60 8,46 - 30,02 10,2 - 36,02 2,1

MPN 44 700 - 250 1,53 - 5,37 1,84 - 6,44 200 - 55 5,37 - 25,99 6,4 - 31,19 2,1

12,9 251/258 431

MPN 46 700 - 250 3,16 - 11,12 3,8 - 13,34 200 - 40 12,41 - 71,73 14,89 - 86,08 3,0

MPN 48 700 - 330 2,36 - 4,06 2,83 - 4,87 220 - 60 4,16 - 34,91 4,99 - 41,89 3,0

18,5 274/281 454

MPN 404 700 - 340 3,1 - 3,49 3,7 - 4,19 220 - 45 2,7 - 68,16 2,25 - 81,79 4,2 26,4 298/313 486

165

1) skutečný příkon závisí na konkrétním pracovním tlaku a může dosáhnout až 1,5násobku PN

2) hodnoty pro čerpadlo s radiálními písty / zubové čerpadlo

Provedení s nádrží:

konstr. velikost velikost nádrže H [mm] B [mm] T [mm]

MP 1. B 3 225 216 136

MP 1., MP 2. B 5 265 258 160

MP 2., MPN 4. B 10 358 324 200

B 25 458 402 250

B 55 470 560 350

B 110 495 560 350

B 25 L 283 623 250

MPN 4.

B 55 L 305 560 350
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Odpovídající technické datové listy:
■ kompaktní čerpadlové agregáty typu MP, MPW: D 7200, D 7200 H
■ Kompaktní agregát typu MPN a MPNW: D 7207

Vhodné připojovací bloky:
■ typ A, B a C: Strana 68

Přírubou připojitelné ventilové bloky:
■ typ VB: Strana 128
■ typ BWH, BWN: Strana 134

■ typ SWR, SWS: Strana 90
■ typ BA: Strana 70
■ typ BVH: Strana 76

Příklad zapojení:

MPN 44-Z 8.8-B 10 KT -AS 1 F 3/160 
-BA 2 
-NBVP 16 G/R-GM/NZP 16 LZY 5/50-G 8 MA/GM/3-X 84 V-DG 5E-250-1/4 
-NBVP 16 G-GM/NZP 16 LZY 5/50-G 8 MA/GM/3-X 84 V-DG 62 
-1-G 24 
-X 84 V-9/250 
-3 x 400/230 V 50 Hz

http://downloads.hawe.com/7/2/D7200-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/2/D7200H-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/2/D7207-en.pdf


kompaktní agregáty
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2.2 kompaktní agregát typu HK, HKF a HKL

Kompaktní agregáty patří ke skupině hydraulických agregátů. Vyznačují se velmi kompaktní

konstrukcí, protože hřídel elektromotoru je současně hřídelí čerpadla.

Kompaktní agregát typu HK, HKF, HKL a HKLW, připravený k připojení, obsahuje elektromo-

tor, který běží v oleji.Stator je pevně spojen s tělesem (nádrží). Kompaktní agregát je vhodný

pro hydraulické systémy s provozním režimem S2, S3 nebo S6. Na tělese je umístěn větrák,

který účinně odvádí teplo z hydraulického systému. U typu HKF je větrák poháněn samostat-

ným motorem, nezávisle na motoru čerpadla. U typu HK, HKL a HKLW je větrák pevně spojen

s hřídelí motoru. Externí chladič není zpravidla nutný. Typy HK, HKF a HKL obsahují trojfázo-

vý elektromotor, typy HKLW střídavý motor. Kompaktní agregát typu HK a HKF má těleso

nastojato, typ HKL a HKLW těleso naležato. Lze zvolit jednookruhové, dvouokruhové nebo

tříokruhové systémy. Jako hydraulické čerpadlo se používá čerpadlo s radiálními písty, vnější

zubové čerpadlo nebo vnitřní zubové čerpadlo.

Kompaktní agregát typu HK, HKF, HKL a HKLW je vhodný jako velmi kompaktní řízení systému,

protože lze přímo namontovat připojovací a ventilové bloky.

Vlastnosti a přednosti:
■ vhodný pro přerušovaný provoz S6 a nepřetržitý provoz S1
■ přídavný externí větrák pro optimální využití výkonu
■ široké spektrum použití ve třech konstrukčních velikostech
■ dlouhá životnost a vysoká spolehlivost díky použití 

čerpadel s radiálními písty
■ ekologické díky malému objemu olejové náplně, s nenáročnou likvidací a nízkými náklady

na hydraulickou kapalinu
■ koordinovaný program ventilů a příslušenství ze stavebnicového systému
■ k dispozici jsou jedno- až tříokruhová čerpadla

Oblasti použití:
■ zásobení upínacím tlakem u sklíčidel, koníků a lunet 

na obráběcích strojů a soustružnických obráběcích center
■ manipulační a upínací systémy na obráběcích strojích a zařízeních
■ svářečky, roboty
■ zkušební zařízení pro dlouhodobé testy
■ momentové klíče

Druh zařízení: radiální pístové a/nebo zubové čerpadlo s
integrovaným motorem 
(provedení na třífázový proud)

Provedení: kompaktní agregát s ponořeným motorem v
oleji k nepřetržitému nebo přerušovanému
provozu (provoz S1/S6)

pmax: radiální pístové čerpadlo 700 barů (vysoký
tlak)
zubové čerpadlo 180 barů (nízký tlak)

Qmax: radiální pístové čerpadlo (vysoký tlak) 
cca 13 l/min (Vg = 9,15 cm3/ot.)
zubové čerpadlo (nízký tlak) 
24 l/min (Vg = 17,0 cm3/ot.)

Vužit max: cca 11,1 l
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Konstrukce a příklad objednávky

HK 34 8 LST - H 3,6 3 x 400 V 50 Hz

napětí motoru 3 ~ 230/400 V Δγ 50 Hz, 3 ~ 265/460 V Δγ 60 Hz 
1 ~ 230 V 50 Hz, 1 ~ 115 V 60 Hz (motor na střídavý proud)

provedení čerpadla jednookruhové čerpadlo
■ radiální pístové čerpadlo H, zubové čerpadlo Z, čerpadlo s vnitřním ozubením IZ

dvojokruhové čerpadlo se společným připojovacím podstavcem pro tlakovou přípojku P1 a P3
■ kombinace:

■ radiální pístové čerpadlo – radiální pístové čerpadlo (HH)
■ radiální pístové čerpadlo – zubové čerpadlo (HZ)

dvojokruhové čerpadlo s oddělenými připojovacími podstavci
■ radiální pístové čerpadlo H nebo zubové čerpadlo Z

doplňkové funkce ■ Teplotní spínač a spínač hladiny, v jednoduchém nebo dvojitém provedení
■ dodatečná přípojka pro průsakový olej (typ HK 4.L)

velikost nádrže typ HK: užitný objem Vužit 0,85 l až 15,4 l, typ HKL: užitný objem Vužit 1,7 l až 9,1 l

■ různá hrdla pro plnění oleje

základní typ, konstr. velikost typ HK, konstr. velikost 2 až 4, typ HKF (s externím ventilátorem pro vyšší výkon chlazení), konstrukční velikost 4
typ HKL (třífázový motor) a HKLW (motor na střídavý proud), konstrukční velikost 3

další provedení:
■ se zalitým motorem
■ s frekvenčně řízeným pohonem

Funkce

jednookruhové čerpadlo dvojokruhové čerpadlo
(radiální pístové čerpadlo 
nebo zubové čerpadlo)

(radiální pístové / radiální pístové čerpadlo nebo
zubové/zubové čerpadlo nebo radiální pístové / zubové čerpadlo)

společný podstavec čerpadel oddělený podstavec čerpadel

tříokruhové čerpadlo
(pouze radiální pístové čerpadlo)

oddělený podstavec čerpadel
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Základní parametry a rozměry

HK..
svorková skříň

(pouze u typu HK 4.)
podstavec čerpadla 2

podstavec čerpadla 1

 
HKL..

radiální pístové čerpadlo zubové čerpadlo

max. tlak dodávaný proud max. tlak dodávaný proud rozměry [mm]

pmax

[bar]

Qčerp.

[l/min] 
50 Hz

Qčerp.

[l/min] 
60 Hz

pmax

[bar]

Qčerp.

[l/min] 
50 Hz

Qčerp.

[l/min] 
60 Hz

PN

[kW]1) Hmax B T
m 
[kg]

HK 24 700 - 220 0,46 - 1,77 0,55 - 2,12 - - - 0,55 340 196 196 13

HK 33 560 - 100 1,25 - 6,5 1,5 - 7,8 170 - 100 2,7 - 6,9 3,24 - 8,28 0,8 405 212 212 20,5

HK 34 700 - 170 1,25 - 6,5 1,5 - 7,8 170 - 160 2,7 - 6,9 3,24 - 8,28 1,1 405 212 212 20,5

HK(F) 43 610 - 90 2,08 - 13,1 3,36 - 15,72 170 - 80 4,5 - 16 3,29 - 19,2 1,5 460 240 240 29

HK(F) 44 2,2 460 240 240 29

HK(F) 48

700 - 130 2,08 - 13,1 2,5 - 15,72 170 - 110 4,5 - 24 3,29 - 28,8

3 833 240 240 40

HKL(W) 32

HKL(W) 34

700 - 220 1,65 - 8,7 1,98 - 10,44 170 - 130 2,7 - 11,3 3,24 - 13,56 1,8 358 617 196 19,2

HKL 38 700 - 220 1,65 - 8,7 1,98 - 10,44 170 - 130 2,7 - 11,3 3,24 - 13,56 2,2 358 617 196 22,2

1) Skutečný příkon závisí na konkrétním pracovním tlaku a může dosáhnout až 1,5násobku PN
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Odpovídající technické datové listy:
■ Kompaktní agregát typu HK 4: D 7600-4
■ Kompaktní agregát typu HK 3: D 7600-3
■ Kompaktní agregát typu HK 2: D 7600-2
■ Kompaktní agregát typu HKL a HKLW: D 7600-3L

Vhodné připojovací bloky:
■ typ A, B a C: Strana 68

Přírubou připojitelné ventilové bloky:
■ typ VB: Strana 128
■ typ BWH, BWN: Strana 134
■ typ SWR, SWS: Strana 90
■ typ BA:Strana 70
■ typ BVH: Strana 76

Příklady zapojení:

HKF 489 LD-DT55T65/1P11M-Z11,3
Kompaktní čerpadlový agregát HKF 489 s přípojkou potrubí prosáklého oleje (označení L) plovákový spínač se dvěma spínacími body (označení D-
D); teplotní spínač se dvěma spínacími body (označení T55 T65) s Hartingovou zástrčkou (označení P1) a plnicím hrdlem oleje (označení P11).

HK44 /1-H 2,5-Z 6,9-AS1/400-AS1/110-G24
Kompaktní čerpadlový agregát HK 44 s radiálním pístovým čerpadlem H 2,5 a zubovým čerpadlem Z 6,9 na oddělených podstavcích, pro každý
připojovací blok (typ AS1/..) s přepouštěcím ventilem 
(400 barů nebo 110 barů) a obtokovým ventilem (možná nástavba ventilových bloků)

http://downloads.hawe.com/7/6/D7600-4-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/6/D7600-3-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/6/D7600-2-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/6/D7600-3L-en.pdf


standardní agregáty
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2.2 čerpadlo s radiálními písty typu R, RG a RZ

Čerpadla s radiálními písty patří do skupiny hydraulických čerpadel. Skládají se z ventily

ovládaných válců čerpadla, které jsou uspořádány hvězdicově.

Čerpadlo s radiálními písty typu R, RG a RZ má uzavřené těleso čerpadla. Vedle použití jako

motorové čerpadlo mimo olejovou nádrž je tak možná také montáž do nádrže hydraulické-

ho agregátu. Čerpadlo s radiálními písty se dodává s několika výstupy tlaku, které umožňují

stejný objemový proud nebo několik různých objemových proudů. Typ RZ je klasické

dvoustupňové čerpadlo, které se skládá z čerpadla s radiálními písty a zubového čerpadla.

Čerpadlo s radiálními písty typu RG disponuje kluznými ložisky, které mají vyšší životnost

ložisek. Proto se tento typ používá v extrémních podmínkách.

Lze paralelně uspořádat až 6 hvězdic, takže lze realizovat také velmi velké objemové proudy.

Používá-li se čerpadlo s radiálními písty v hydraulickém agregátu, je vhodné jako velmi

kompaktní řízení systémů. Připojovací a ventilové bloky mohou být namontovány na víku

hydraulických agregátů.

Vlastnosti a přednosti:
■ vysoká účinnost
■ kompaktní konstrukční rozměry
■ max. 14 samostatných výstupů tlaku
■ ze stavebnice k dostání jako hydroagregát s ventilovými bloky

Oblasti použití:
■ výroba lisů
■ výroba přípravků
■ zkušební a laboratorní zařízení
■ mazací zařízení

Druh zařízení: radiální pístové čerpadlo

Provedení: motorové čerpadlo
hydroagregát

pmax: 700 barů

Qmax: 91,2 l/min 
(Vg = 64,18 cm3/ot.)

Vnádrž max: cca 470 l

Konstrukce a příklad objednávky

R 11,6 / M 7,5 K

doplňkové vybavení ■ ukazatel hladiny, plovákový spínač
■ teplotní spínač

funkce, pohon motorové čerpadlo
■ s/bez normovaného motoru (výkon motoru Pjmen. v kW)

hydroagregáty
■ provedení nádrže, s/bez normovaného motoru
■ provedení s víkem (k zabudování do individuálně vyrobených olejových nádrží), s/bez normovaného motoru

základní typ, dodávaný proud [l/min] ■ typ R (s valivým ložiskem)
■ typ RG (s kluzným ložiskem)
■ typ RZ (dvojstupňové čerpadlo)

další provedení:
■ s několika tlakovými přípojkami
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Funkce

motorové čerpadlo typu R a RG hydroagregát typu R a RG motorové čerpadlo typu RZ hydroagregát typu RZ

Základní parametry a rozměry

motorové čerpadlo typu R a RG hydroagregát typu R, RG a RZ

připojovací blok
s přepouštěcím ventilem

rozměry motorových čerpadel a hydroagregátů viz Strana 62
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Hydroagregát:

velikost nádrže H [mm] B [mm] T [mm] Vmax nádrž [l]

B 6 230 253 315 9,3

B 13 230 368 260 17

B 20 320 368 260 25

B 30 320 448 320 39

B 40 320 448 440 55

B 50 403 600 420 85

B 75 478 600 420 107

B 100 536 650 500 152

B 160 666 650 500 193

B 250 575 1000 600 309

B 400 825 1000 600 469

příklad zapojení 1:

R 4,0/B 50 A 700 - VB 11 DM - HRHR - 1 - G 24 - V 5,5
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Odpovídající technické datové listy:
■ Čerpadlo s radiálními písty typu R a RG: D 6010
■ Motorové čerpadlo a hydraulický agregát typu R a RG: D 6010 H
■ čerpadla s radiálními písty typu R, RG s několika tlakovými

přípojkami: D 6010 D, D 6010 DB
■ Čerpadlo s radiálními písty typu R a RG s hlavní přípojkou a jednou

nebo dvěma vedlejšími přípojkami: D 6010 S

Přírubou připojitelné ventilové bloky:
■ typ VB:Strana 128
■ typ BWH(N):Strana 134
■ typ SWR: Strana 90

příklad zapojení 2:

RZ 6,0/2-24/B50-V3 - CR4M-280/30

příklad zapojení 3:

RZ 1,4/2-16/B100-V3 - NE21-700/55 - VB 21 GM - FNN - 2 - G24

http://downloads.hawe.com/6/0/D6010-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/6/0/D6010H-en.pdf
http://downloads.hawe.com/6/0/D6010D-en.pdf
http://downloads.hawe.com/6/0/D6010DB-en.pdf
http://downloads.hawe.com/6/0/D6010S-en.pdf
http://downloads.hawe.com/6/0/D6010S-en.pdf
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2.2 hydraulické čerpadlo ovládané tlakovým vzduchem typu LP

Hydraulická čerpadla poháněná tlakovým vzduchem jsou pneumaticky poháněná, plunžro-

vá čerpadla se střídavým pohybem. Pracují jako pneumatické tlakové převodníky s vibračním

pohybem a samočinným ovládáním obracení zdvihu.

Hydraulické čerpadlo ovládané tlakovým vzduchem typu LP může vytvářet tlak až 1 500 barů.

Je k dispozici jako jednotlivé čerpadlo nebo jako hydraulický agregát s různými velikost-

mi nádrže a svazky ventilů. Dodávaný proud je závislý na nastaveném tlaku vzduchu a

momentálně účinném hydraulickém protitlaku. Může se snížit až do klidového stavu.

Používají se v laboratorních lisech, při výrobě přípravků, v mazací technice nebo v oblastech

ohrožených výbuchem.

Vlastnosti a přednosti:
■ vysoké provozní tlaky
■ vhodné pro zařízení s protivýbušnou úpravou 

bez elektrické energie
■ hydroagregáty s přímou nástavbou ventilů

Oblasti použití:
■ stavební stroje a stroje na stavební hmoty
■ výroba přípravků
■ zkušební a laboratorní zařízení

Druh zařízení: tlakovým vzduchem ovládané hydraulické
čerpadlo

Provedení: hydroagregát

phydraulika max: 160 - 1500 barů

pvzduch max : 10 barů

Qmax: 0,9 - 12 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

LP 125 - 16 /B4 VB 11 LP - HHH - 1

ventilová nástavba ■ ventilový blok typu VB
■ ventilový blok typu BWN a BWH

provedení hydroagregát
■ provedení s nádrží, užitný objem Vužit 5 l až 28 l
■ provedení s víkem (k zabudování do individuálně vyrobených olejových nádrží)

základní typ, konstr. velikost typ LP, konstrukční velikost 80, 125, 160

Funkce
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Odpovídající technické datové listy:
■ Hydraulické čerpadlo ovládané tlakovým vzduchem typu LP: D 7280
■ Hydraulický agregát typu LP: D 7280 H

Vhodné ventilové bloky:
■ typ VB:Strana 128
■ typ BWH(N):Strana 134

Základní parametry a rozměry

zákl. typ a konstr.
velikost

B H T h Vmax nádrž (l) m (kg)

LP 80-..B4 200 242,5 200 94 7 5,7

LP 125-..B4 200 242,5 200 110 5,8 5,7

LP 125-..B10 324 332,5 200 132 16,6 8,5

LP 125-..B25 402 410 250 130 34 15,1

LP 160-..B10 324 332,5 200 132 13,5 8,5

LP 160-..B25 402 410 250 130 33 15,1

Příklad zapojení:

LP 125-10/B 10 D
-VB 11 LM-NRN-1-G 24

Hydroagregát v nádrži provedení s hydraulickým čerpadlem ovládaným tlakovým vzduchem typu LP125-10, velikost nádrže B10 plus plovákový spínač

D (otevírání) a namontovaný svazek ventilů typu VB11.

http://downloads.hawe.com/7/2/D7280-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/2/D7280H-en.pdf
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2.2 připojovací blok typu A, B a C

Přídavný ventil představuje spojovací článek mezi hydraulickým agregátem a hydraulic-

kým ovládáním. Zde popsané přídavné ventily jsou vhodné pro kombinaci s kompaktními

agregáty, např. typu KA, HK a MPN.

Přímo k připojovacímu bloku typu A je možné namontovat ventilový blok, takže vznikne

kompaktní hydraulická řídicí jednotka. Typ A je standardně vybaven přepouštěcím ventilem,

který je možno mj. doplnit tlakovým, příp. zpětným filtrem nebo obtokovým ventilem.

Připojovací blok typu B řídí jednočinné válce např. v paletových zvedacích zařízeních.

Integrovaný přepouštěcí ventil omezuje maximální zvedací sílu. Pomocí zabudovaného

škrcení je nastavena rychlost klesání. Připojovací blok typu C má pouze přípojku čerpadla

a přípojku pro zpětný tok a používá se v hydraulických systémech s decentralizovanými

ventilovými ostrůvky.

Připojovací bloky typu A, B a C lze např. zkombinovat s kompaktními agregáty typu KA, HK a

MPN.

Vlastnosti a přednosti:
■ kompaktní, robustní, přímé připojení přírubou na kompaktní čerpadlové agregáty HAWE

pro prostorově úspornou montáž dalších komponent
■ mnohostranná rozšiřitelnost pomocí mezidesek
■ výhodná, prostorově úsporná řešení ventilů nebo ventilových bloků s jednookruhovými

nebo dvouokruhovými čerpadly
■ přímo lze integrovat tlakové/zpětné filtry, přepouštěcí ventily, spínače atd.

Oblasti použití:
■ zvedací zařízení
■ obráběcí stroje
■ brzdové moduly a moduly přestavení rotoru ve větrných elektrárnách
■ sledovací systémy solárních panelů a parabolických antén

Druh zařízení: připojovací bloky ke kompletaci čerpadlových
agregátů

Provedení: přírubový ventil pro připojení k potrubí nebo
pro nástavbu ventilů

pmax: 700 barů

Qmax: cca 20 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

AS3F2 /420 - G24

napětí magnetu 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC

nastavení tlaku (barů)

základní typ typ A, B, C viz tabulka

Funkce

A B C
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Odpovídající technické datové listy:
■ připojovací blok typu A: D 6905 A/1
■ Připojovací blok typu AX, odzkoušený díl:

D 6905 TUV
■ připojovací blok typu B: D 6905 B
■ Připojovací blok typu C 5 a C 6: D 6905 C

Vhodné kompaktní čerpadlové agregáty:
■ viz kapitola 

Kompaktní čerpadlové agregáty

Výrobky se společným
připojovacím obrazcem:
■ dvojstupňové ventily typu NE 21:

Strana 196
■ spínače typu CR: Strana 152

Kombinovatelné ventilové bloky:
■ typ VB: Strana 128
■ typ BWH, BWN: Strana 134

■ typ SWR, SWP, SWS: Strana 90
■ typ BA: Strana 70
■ typ BVH: Strana 76

Doplňkové vybavení, typ A, B, C

Typ A s přepouštěcím ventilem (pevně nastaveným nebo ručně nastavi-
telným, i se zkouškou dílů)

■ pro přímé připojení k potrubí
■ k montáži ventilových bloků

doplňkové vybavení:
■ zpětný ventil v kanálu P
■ prop. přepouštěcí ventil
■ filtr zpětného toku, tlakový filtr
■ obtokový ventil (ovládaný magneticky)
■ odpojovací ventil, ventil plnění akumulátoru

Typ B s přepouštěcím ventilem k ovládání jednočinných a dvojčinných
válců

■ pro přímé připojení k potrubí

doplňkové vybavení:
■ zpětný ventil v kanálu P
■ škrticí klapka k regulaci rychlosti vypouštění
■ obtokový ventil v nulové poloze otevřený nebo zavřený
■ tlakový spínač v kanálu P
■ tlaková výhybka pro samostatné upínání a povolování (typ B..DW)

Typ C bez přídavných elementů

■ pro přímé připojení k potrubí

doplňkové vybavení:
■ k připojení všech připojovacích bloků typu A, B k potrubí na straně

čerpadla 
(typ C15, C16 – připojovací blok se schématem otvorů čerpadla, typ
C36)

další provedení
■ připojovací bloky pro dvojstupňová čerpadla
■ mezibloky pro dvojstupňová čerpadla typu S, V, C30
■ distanční desky pro jednookruhová a dvojokruhová čerpadla typu U.
■ doplňkový meziblok pro 2. tlakový stupeň typu V, S

Základní parametry a rozměry

AS ..
příklad: HK 44/1 - H 2,08 - ASX 3 F2/400 - G 24

B..
příklad: HC 14/1,95 - B 31/180 - EM 11V - 13/3 - G 24

http://downloads.hawe.com/6/9/D6905A1-en.pdf
http://downloads.hawe.com/6/9/D6905TUEV-en.pdf
http://downloads.hawe.com/6/9/D6905TUEV-en.pdf
http://downloads.hawe.com/6/9/D6905B-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/6/9/D6905C-cs.pdf
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2.2 ventilový blok (jmenovitá hodnota 6) typu BA

Ventilový blok kombinuje různé ventily k řízení nezávislých spotřebičů.

Cestný ventilový blok typu BA se skládá z několika ventilových segmentů, které jsou

namontované na připojovací desky s NG 6. Pomocí nich je možno flexibilně sestavovat

kompaktní hydraulické řídicí bloky.

Mezidesky typu NZP umožňují doplňkové funkce a skládají se např. z regulačních tlakových

ventilů, šokových ventilů, brzdicích ventilů atd. Mezidesku je možno vložit mezi připojova-

cí desku a ventil. Ventilový blok typu BA může být připojen přírubou přímo na kompaktní

agregáty.

Vlastnosti a přednosti:
■ připojovací desky k flexibilní kombinaci typů cestných ventilů s normovaným připojova-

cím obrazcem NG6 (CETOP)
■ ventilový blok lze přírubou připevnit přímo k připojovacímu bloku kompaktního agregátu

nebo jako samostatně uspořádaný ventilový blok pro připojení k potrubí
■ přímo lze připojit tlakové spínače a/nebo jiné prvky sledování
■ zabudovat lze přídavné elementy, jako clony, škrticí klapky a zpětné ventily pro přípojky

P, R, A a B
■ přímo lze namontovat akumulátor

Oblasti použití:
■ upínací systémy v obráběcích strojích a přípravcích
■ procesní řízení tvářecích obráběcích strojů
■ brzdové moduly a moduly přestavení rotoru ve větrných elektrárnách

Druh zařízení: připojovací desky / sedlový rozváděč 
bez úniků oleje

Provedení: ventilový segment pro připojení k potrubí
připojovací desky

Ovládání: elektromagnetické
tlakem
■ hydraulické
■ pneumatické

ruční
mechanické
■ dotykový hrot
■ dotykový válec

pmax: 400 barů

Qmax: 20 l/min
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Konstrukce a příklad objednávky

BA2 A5 NBVP16
NBVP16
NSWP2

S
G
G

B0,8 R
B0,6 R

/ABR2,0/BBR1,5
/ABR1,0/BBR1,5

/A3B9/400
/50

/S
/S

/0
/3
/0 - 1 - G24

napětí magnetu 12 V DC, 24 V DC, 230 V AC, 110 V AC

koncová deska ■ vypouštěcí ventil s/bez tlakových
spínačů

■ s jednou/dvěma přípojkami k akumulá-
toru s/bez odlehčovacího ventilu nebo
s/bez vypouštěcího ventilu

připojovací deska ■ tlakem otvírané zpětné ventily
■ škrticí ventil
■ dodatečné přípojky manometru

přídavné elementy v R uzávěr zpětného tlaku

tlakový spínač / manometr v A a/nebo B

přídavné elementy v A, B škrticí zpětný ventil v A a/nebo B
škrticí ventil v A a/nebo B

přídavné elementy v P zpětný ventil
clona

symbol propojení cestného ventilu

ventilové segmenty cestné ventily
■ typ NSMD2, NSWP2, NBVP16, NBMD16, NG..-1, NZP16

mezidesky pro podélné sdružování
■ typ CZ: s regulačním tlakovým ventilem v kanálu P

mezidesky pro výškové sdružování typu NZP
■ se škrticí klapkou nebo škrticími zpětnými ventily
■ s regulačními tlakovými ventily
■ se zkratkovými a obtokovými ventily
■ k samovolnému sepnutí 2. rychlosti

připojovací blok ■ přímá montáž na připojovací bloky typu A, AF atd. (pro kompaktní agregáty typu KA, MP, MPN, HC, HK(F), HKL)
■ provedení pro připojení k potrubí s/bez přepouštěcího ventilu (A5)
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Funkce

Připojovací bloky / adaptérové desky

BA2 .. BA2 A5 BA2 A8

přímá montáž na připojovací bloky typu A, AF
atd. pro kompaktní agregáty typu KA, MP, MPN,
HC, HK(F), HKL

provedení pro připojení k potrubí bez přepouš-
těcího ventilu

analogické provedení BA2 A5 se zpětným
ventilem v R

Připojovací desky pro ventil pro montáž na panel

BA2.../0 BA2../1 BA2../2

BA2../3 BA2../5

doplňkové vybavení pro ventilové segmenty

Mezidesky pro 2. rychlost s clonou / škrticím vent. v kanálu P, T Mezideska pro variabilní úpravu rychlosti 
pomocí prop. škrticího vent. v kanálu P, T

/NZP16(T)V/P(T)Q20... /NZP16(T)S/P(T)B... /NZP16(T)VP /NZP16(T)SP

příklad: .../NZP16TV/TB1,0/... 
clona typu B1,0 a obtokový ventil typu EM21V v kanálu T

příklad: .../NZP16VP/... 
proporcionální škrticí ventil typu EMP21V v kanálu P
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Mezideska (podélné sdružování) s regulačním tlakovým ventilem k
redukci tlaku v následném kanálu čerpadla

Mezidesky (výškové sdružování) s regulačním tlakovým ventilem v 
kanálu P

.../CZ... .. ./NZP16(26)CZ...

příklad: BAZ-CZ2/180/5R 
regulační tlakový ventil typu CDK3 nastavený na 180 barů se zpětným
ventilem

příklad: .../NZP16CZ08/350/B0,8R/... 
regulační tlakový ventil typu CDK0,8 nastavený na 350 barů s clonou a
zpětným ventilem v kanálu P

Ovládání:

M: magnetické ovládání (pmax= 400 barů) P: pneumatické ovládání

GM: magnetické ovládání (pmax= 250 barů) A: ruční ovládání

H: hydraulické ovládání T: dotykový hrot

K: dotykový válec

koncové desky

-1 -6 -422 -8 -80/-8W -880(88W)/...

série s vypouštěcím 
ventilem

s vypouštěcím ventilem
a tlakovými spínači

s přípojkou k akumulá-
toru a vypouštěcím
ventilem

s přípojkou k akumulá-
toru a odlehčovacím
ventilem

s dvěma přípojkami k
akumulátoru a odlehčo-
vacím ventilem
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Základní parametry a rozměry

přídavný ventil typu BA

připojovací desky typu BA2

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m
[kg]

A, B, P, R, M H B T ventilový segment

BA2 20 400 G 1/4, G 3/8 139 50 60 0,8
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Odpovídající technické datové listy:
■ Skupina ventilů (jmenovitá hodnota 6)

typu BA: D 7788
■ Mezideska typu NZP: D 7788 Z

Vhodné kompaktní agregáty:
■ viz kapitola Kompaktní čerpadlové

agregáty

Vhodný připojovací blok:
■ typu A: Strana 68

Možnost kombinace s výrobky:
■ Upínací modul typu NSMD: D 7787
■ šoupátkové rozváděče typu NSWP:

Strana 86
■ Šoupátkový rozváděč typu SWPN:

D 7451 AT
■ sedlové rozváděče typu NBVP: Strana 142

Vhodné příslušenství:
■ tlakové spínače typu DG: Strana 268
■ akumulátor typu AC: Strana 264

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163

HK 449 LDT/1 - Z16 
- AL21R F2 - F/50/60 - 7/45

- BA2
- NSMD2W/GRK/B2,0/0 
- NSMD2W/GRK/B2,0/0 
- NSWP2D/B2,0/20/1 
- NBVP16G/0
- 8 - AC2001/35 - L24

kompaktní čerpadlový agregát typu HK
konstrukční velikost 4; 
připojovací blok s ventilem plnění akumuláto-
ru 
nastaveným na 50 barů,
přepouštěcím ventilem 
nastaveným na 60 barů, 
filtrem a tlakovým spínačem 
nastaveným na 45 barů
 
Klíčová data příkladu zapojení
■ Qčerp. = 16 l/min (při 1450 ot./min)
■ pmax Pu = 110 barů
■ psystém = 60 barů 

(nastavení přepouštěcího ventilu)
■ podpoj. = 50 barů
■ Vužit. = cca 5 l

ventilový blok typu BA2 se čtyřmi normova-
nými ventily namontovanými na připojova-
cích deskách, dvě upínací funkce pro upínání
obrobků v kombinaci s možností přestave-
ní regulačního tlaku a hlídačů tlaku a dvě
doplňkové funkce pro indexování upnutí
obrobku

http://downloads.hawe.com/7/7/D7788-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7788-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7788Z-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7787-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/4/D7451AT-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/4/D7451AT-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
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2.2 ventilový blok (sedlový rozváděč) typu BVH

Ventilový blok kombinuje různé ventily k řízení nezávislých spotřebičů.

Ventilový blok typu BVH se skládá z několika sedlových rozváděčů, které jsou spínány paralel-

ně. Jako kuželové ventily těsní sedlové rozváděče v zavřeném stavu bez úniku oleje. Ventilo-

vé segmenty jsou spojeny dutými šrouby. Na výběr jsou 2/2, 3/2, 4/2 a 4/3cestné sedlové

rozváděče.

Podle požadavků na funkčnost jsou do ventilových segmentů integrovány regulační tlakové

ventily, tlakové spínače, zpětné ventily nebo clony, popř. zpětné ventily s clonou. Ventilový

blok může být připojen přírubou přímo na kompaktní hydraulické agregáty.

Vlastnosti a přednosti:
■ Velmi flexibilní rozšiřitelnost a údržba ventilových bloků u koncových uživatelů
■ Kompaktní konstrukce a úspora hmotnosti

Oblasti použití:
■ upínací systémy na obráběcích strojích a přípravcích
■ upínací systémy tvářecích obráběcích strojů
■ brzdové moduly a moduly přestavení rotoru ve větrných elektrárnách

Druh zařízení: ventilové sekce
sedlový rozváděč
bez úniků oleje

Provedení: ventilové segmenty pro 
připojení k potrubí

Ovládání: elektromagnetické

pmax: 400 barů

Qmax: 20 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

BVH 11 M/CZ/35/M/R/2 - 8 - G24

napětí magnetu 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC

koncová deska ■ se závěrným šroubem v P, R
■ s přípojkou k akumulátoru a vypouštěcím ventilem

ventilové segmenty ■ s jednotlivou regulací tlaku (výškové uspořádání)

■ přídavné elementy:

■ regulační tlakové ventily
■ clona a/nebo zpětný ventil v kanálu P
■ clona nebo zpětný ventil s clonou v přípojce A
■ uzávěr zpětného tlaku v kanálu R
■ tlakové spínače v přípojce A

základní typ typ BVH 11 k přímé montáži na připojovací bloky typu A atd. (pro kompaktní agregáty typu KA, MPN, HC, HK, HKF, HKL)



www.hawe.de | 03-2015-4.0 | 77

Funkce

Připojovací bloky / adaptérové desky:

BVH

přímá montáž na připojovací bloky typu A atd. 
pro kompaktní agregáty typu KA, MPN, HC, HK, HKF, HKL

Ventilové segmenty:

H M W D G

Doplňkové vybavení pro ventilové segmenty:

Jednotlivá regulace tlaku (výškové uspořádání) Tlakový filtr

BVH 11 H/CZ... BVH 11 W/CZ... BVH 11 G/CZ... BVH 11 ZD

Ovládání:

M: magnetické ovládání (pmax= 400 barů)

GM: magnetické ovládání (pmax= 250 barů)

Koncové desky:

-1 -81

závěrné šrouby v P, R s přípojkou k akumulátoru a vypouštěcím
ventilem
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Základní parametry a rozměry

(A1F1/310) - BVH 11 H/M/R/2
- BVH 11 M/M/R B2,5/3
- BVH 11 W/CZ 5/35/M/R/22 - 81 - G 24
ventilový segment 1 s 3/2-cestnou funkcí, symbol propojení H, zpětný ventil P (označení R) bez hlídače tlaku
(označení 2)
ventilový segment 2 s 3/2-cestnou funkcí, symbol propojení M, zpětný ventil a clona v přípojce P (označení R, B, 2,
5) a tlakový spínač v přípojce A (označení 3)
ventilový segment 3 s 4/2-cestnou funkcí, symbol propojení W, regulační ventil jednotlivého tlaku nastaven na 35
barů (označení CZ5/35) a zpětný ventil v P (označení R) bez tlakového spínače

ventilový blok typu BVH k
přímé montáži na připojo-
vací blok typu A

koncová deska pro přípojku k akumulátoru (označení 8) a napětí magnetu 24 V DC

přídavný ventil typu BVH

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m
[kg]

A, B, P, R, M H H1 B T ventilový segment

BVH 20 400 G 1/4 60 343 40/50 60 0,8
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Odpovídající technické datové listy:
■ Skupina ventilů (sedlový rozváděč) typu

BVH: D 7788 BV

Vhodné kompaktní agregáty:
■ viz kapitola Kompaktní čerpadlové

agregáty

Vhodný připojovací blok:
■ typ A: Strana 68

Možnost kombinace s výrobky:
■ sedlové rozváděče typu NBVP: Strana 142
■ regulační tlakové ventily typu CDK, DK: 

Strana 184

Vhodné příslušenství:
■ tlakové spínače typu DG: Strana 268
■ akumulátor typu AC: Strana 264

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163

Příklad zapojení:

KA 281 SKT/Z 9,8 - AX 3 F 1 E/120
- BVH 11 W/M/RH/2
- BVH 11 M/CZ5/35/M/RHB 2,5
- BVH 11 M/CZ5/35/M/RHB 2,5
- 82-X 24 - AC 2001/60/3/A 3x400V 50 Hz

Kompaktní čerpadlový agregát typu KA
výkon motoru 1 kW; 
připojovací blok s odpadním filtrem 
a pojistným ventilem s atestem TÜV 
nastaveným na 120 barů

Ventilový blok typu BVH se třemi ventilovými segmenty,
dvěma upínacími funkcemi s individuálně nastavitelným
tlakem upnutí

Klíčová data příkladu zapojení
■ Qčerp. = 9,8 l/min (při 1450 ot./min)
■ pmax Pu = 170 barů
■ psystém = 120 barů
■ podpoj. = 50 barů
■ Vužit = cca 3 l

http://downloads.hawe.com/7/7/D7788BV-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7788BV-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
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3.1 šoupátkový rozváděč

Šoupátkový rozváděč typu SG a SP 82

Šoupátkové rozváděče typu SW, SWP a NSWP 86

Blok šoupátkových rozváděčů typu SWR a SWS 90

Šoupátkový rozváděč typu HSF 94

Proporcionální šoupátkový rozváděč typu EDL 96

Blok šoupátkových rozváděčů typu DL 100

Proporcionální šoupátkové rozváděče typu PSL a PSV 104

Proporcionální šoupátkový rozváděč typu PSLF, PSLV a SLF 110

Upínací modul typu NSMD 114

Šoupátkové rozváděče 
typu SWR a SWS

Proporcionální šoupátkové rozváděče 
typu PSL a PSV
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Černobílé šoupátkové rozváděče

typ druh zařízení / provedení ovládání pmax

(bar)
Qmax

(l/min)

SG, SP šoupátkový rozváděč, jednoduchý ventil
■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
■ jednotlivý ventil pro montáž na panel

- elektromagnetické
- ruční
- mechanické
- tlakem

400 SG - 0: 12
SP - 1: 12
SG - 1: 20
SG - 2: 30

SG, SP - 3: 50
SG, SP - 5: 100

SW, SWP, NSWP šoupátkový rozváděč, jednoduchý ventil
■ pro připojení k potrubí
■ jednotlivý ventil pro montáž na panel

šoupátkový rozváděč, ventilový blok
■ v deskové konstrukci
■ kombinace s čerpadlovými agregáty

- elektromagnetické 315 SW - 1: 12
SWP - 1: 12

SW, SWP, NSWP -
2: 25

SWR, SWS šoupátkový rozváděč, ventilový blok
■ v sériovém uspořádání
■ kombinace s čerpadlovými agregáty

- elektromagnetické 315 SWR - 1: 12

SWS - 2: 25

HSF šoupátkový rozváděč, jednoduchý ventil
■ jednotlivý ventil pro montáž na panel

- elektrohydraulické
- hydraulické

400 3: 80
4: 160

Proporcionální šoupátkové rozváděče

typ druh zařízení / provedení ovládání pmax

(bar)
Qmax

(l/min)

EDL proporcionální šoupátkový rozváděč (load sensing)
ventilový blok
■ v sériovém uspořádání

- elektromagnetické 320 50

PSL, PSV proporcionální šoupátkový rozváděč (load sensing)
ventilový blok
■ v sériovém uspořádání

- ruční
- elektrohydraulické
- tlakem

2: 420
3: 420
5: 400

2: 60
3: 120
5: 270

PSLF, PSVF, SLF proporcionální šoupátkový rozváděč (load sensing)
jednoduchý ventil
■ jednotlivý ventil pro montáž na panel

ventilový blok
■ v deskové konstrukci

- ruční
- elektrohydraulické
- tlakem

3: 420
5: 400
7: 420

3: 120
5: 270
7: 500

Kombinace ventilů

typ druh zařízení / provedení ovládání pmax

(bar)
Qmax

(l/min)

NSMD kombinace šoupátkového rozváděče a regulačního tlakového
ventilu
jako jednoduchý ventil
■ jednotlivý ventil pro montáž na panel

jako ventilový blok
■ ventilové bloky možné s typem BA

- elektromagnetické 120 80
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3.1 Šoupátkový rozváděč typu SG a SP

Šoupátkové rozváděče patří ke skupině rozváděčů. Řídí směr pohybu a rychlost jednočinných

a dvojčinných hydraulických spotřebičů.

Šoupátkový rozváděč typu SG je k dispozici jako jednoduchý ventil pro připojení k potrubí.

Typ SP je k dostání jako ventil pro montáž na panel. Díky pevnému konstrukčnímu provedení

dosahuje šoupátkový rozváděč typu SG a SP provozních tlaků až 400 bar. Je mnohostranně

použitelný na základě různých způsobů ovládání.

Lze ho použít v mobilní hydraulice, zejména ve speciálních vozidlech, v komunálních

vozidlech a při stavbě lodí.

Vlastnosti a přednosti:
■ robustní konstrukce
■ osvědčené také v lodní dopravě
■ různé varianty ovládání

Oblasti použití:
■ těžební stroje
■ jeřáby a zvedací zařízení
■ stavba lodí
■ výroba silničních vozidel

Druh zařízení: šoupátkový rozváděč

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
jednotlivý ventil pro montáž na panel

Ovládání: elektromagnetické
ruční
■ zpětným pohybem pružiny
■ západkou

mechanické
■ hlavou kladky
■ válcovou hlavou

tlakem (samostatně a kombinovaně 
s ručním ovládáním)
■ hydraulické
■ pneumatické

pmax: 200 - 400 barů

Qmax: 12 - 100 l/min
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Konstrukce a příklad objednávky

SP 1
SG 3

D
E 3E

- A
- MD 3/24 - 120

nastavení tlaku pro přepouštěcí ventil [bar]

druh ovládání

přepouštěcí ventil

funkce ■ pro paralelní nebo sériové zapojení
■ výběr z pozitivně (zavřená mezipoloha) a negativně (mírně plovoucí mezipoloha) překrytých šoupátkových rozváděčů
■ SP 1 s/bez zásuvného zpětného ventilu

základní typ, konstrukční velikost šoupátkový rozváděč typu SG pro připojení k potrubí, konstrukční velikost 0 až 5
šoupátkový rozváděč typu SP pro deskovou konstrukci, konstrukční velikost 1, 3, 5

Funkce

základní symbol

SG SP

jednoduchý ventil pro připojení k potrubí jednotlivý ventil pro montáž na panel

s přepouštěcím ventilem

Symbol propojení

G C D E N W R V Z U

L F H Y S X

- symbol propojení Z, U, X: pouze pro konstrukční velikost 2, 3 a 5
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Ovládání:

ruční elektromagnetické

A, AK C, CK ME, MD MU

vratná pružina západka

napětí magnetu:
12 V DC, 24 V DC, 110V AC, 230V AC

Ovládání:

mechanické tlakem

RE, RD BE, BD NE, ND NU NM

hlava kladky válcová hlava pneumatické hydraulické

ovládací síly: 
90–280 N (podle konstrukční velikosti)

ovládací tlaky: 
pneumatický 5–10 barů 
hydraulický 12–20 barů

Ovládání:

dvojité ovládání

KD KM

pneumatické/ruční hydraulické/ruční

ovládací tlaky: 
pneumatický 5–10 barů 
hydraulický 12–20 barů
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Odpovídající technické datové listy:
■ Šoupátkový rozváděč typu SG a SP: D 5650/1
■ ovládání

■ ruční ovládání pro šoupátkový rozváděč typu S: D 6511/1
■ elektrické ovládání pro šoupátkový rozváděč typu S: D 7055
■ mechanické ovládání pro šoupátkový rozváděč typu S: D 5870
■ ovládání tlakem pro šoupátkový rozváděč typu S: D 6250

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163
■ s úsporným zapojením: D 7813, D 7833

Základní parametry a rozměry

SG s ručním ovládáním SP s elektromagnetickým ovládáním

Qmax

[l/min]
provozní tlak při ovládání
pmax [bar]

závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

mmax

[kg]

elektro-
magnetické

mechanické ruční/ 
tlakem

H H1 B T

SG 0 12 200 400 400 G 1/4, G 3/8 59,5 151 39,5 51 0,8 ... 1,0

SG 1 20 200 400 400 G 3/8 59,5 151 39,5 51 0,8 ... 1,0

SG 2 30 315 400 400 G 3/8 max. 100,5 342 49,5 73 2,5 ... 5,7

SG 3 50 315 400 400 G 1/2 max. 100,5 342 49,5 73 2,5 ... 5,7

SG 5 100 200 315 400 G 1 110 342 50 80 2,9 ... 6,1

SP 1 20 200 400 400 - 59,5 151 40 51 0,8 ... 1,0

SP 3 50 315 400 400 - 94,5 342 49,5 73 2,5 ... 5,7

http://downloads.hawe.com/5/6/D56501-en.pdf
http://downloads.hawe.com/6/5/D65111-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/0/D7055-en.pdf
http://downloads.hawe.com/5/8/D5870-en.pdf
http://downloads.hawe.com/6/2/D6250-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7813-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7833-en.pdf
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3.1 Šoupátkové rozváděče typu SW, SWP a NSWP

Šoupátkové rozváděče patří ke skupině rozváděčů. Řídí směr pohybu a rychlost jednočinných

a dvojčinných hydraulických spotřebičů.

Šoupátkový rozváděč typu NSWP a SWP je k dispozici jako ventil pro montáž na panel. Typ

NSWP lze dodat s jmenovitou hodnotou 6 (schéma otvorů NG 6). Typ SW je k dodání jako

jednoduchý ventil pro připojení k potrubí. Šoupátkový rozváděč typu NSWP lze flexibilně

upravovat podle různých úloh řízení díky doplňkovým funkcím v čerpadlovém vedení a/nebo

na straně spotřebiče (např. clony, zpětné ventily s clonou).

Šoupátkové rozváděče typu NSWP, SWP a SW lze použít v průmyslové hydraulice, zejména u

obráběcích strojů.

Vlastnosti a přednosti:
■ možné kompaktní ventilové bloky
■ snadné ovládání proporcionálních funkcí
■ velké množství variant
■ Lze kombinovat s připojovacími deskami NG6 (typ BA2)

Oblasti použití:
■ obráběcí stroje
■ stavební stroje a stroje na stavební hmoty
■ offshore a námořní technika
■ výroba silničních vozidel

Druh zařízení: šoupátkový rozváděč

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
jednotlivý ventil pro montáž na panel
ventilový blok v deskové konstrukci
kombinace s čerpadlovými agregáty

Ovládání: elektromagnetické

pmax: 315 barů

Qmax: 12 - 25 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

NSWP2 G /M /R / ABR1,0 /50 /G24 - 3/8

jednotlivý připojovací blok pro přímou montáž do potrubí G 3/8 (typ NSWP a SWP2)

napětí magnetu 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC

■ magnety s různými variantami zapojení

tlakové spínače nebo manometry na přípojce A nebo B

přídavné elementy v přípojkách A a/nebo B škrticí-zpětný ventil nebo clona

přídavné elementy v přípojce P zpětný ventil nebo clona

provedení magnetu ■ černo/bílý magnet nebo proporcionální ventil
■ magnet se západkou
■ magnet v provedení dle ATEX (pmax = 210 barů)

funkce ■ jednoduchý ventil se zpětným ventilem nebo clonou v kanálu P a/nebo zpětným ventilem v kanálu R (typ SWP)
■ jednoduchý ventil s 6/2cestnou funkcí

základní typ, konstr. velikost šoupátkový rozváděč SW, SWP konstrukční velikost 1 a 2
NSWP konstr. 2, konstrukční obrazec NG6 (CETOP)
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Funkce

Jednotlivé připojovací bloky

- 1/4 S(R) - 3/8

jednotlivý připojovací blok s přepouštěcím ventilem1)

přípojky G 1/4
jednotlivý připojovací blok2)

přípojky G 3/8

1) pouze pro typ SWP 1
2) jen pro typ NSWP a SWP 2

ventilové segmenty

základní symbol

jednoduchý ventil

SW SWP / NSWP

ventilové segmenty

Symbol propojení

vhodný pro paralelní zapojení a použití ve ventilovém bloku

G D E O C3) N B W K Q R3) U3)

vhodný pro sériové zapojení (pouze typ SWR 1) šoupátko pro 
proporcionální nastavení

L F H S Y G D

3) pouze typ SWR 1
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Základní parametry a rozměry

SW SWP/NSWP2

jednotlivý připojovací blok přepouštěcí ventil

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m
[kg]

H B T jednotlivé
šoupátko

připojovací blok

SW/SWP 1 12 315 G 1/4 77 ... 90 40 40 ... 44 1,1 ... 1,5 0,6 ... 0,7

SW/SWP 2 G 3/8, G 1/4

NSWP2

25 315

NG 6

78 ... 82,5 60 ... 70 40 .. 45 1,1 ... 2,4 cca 0,8

příklad zapojení 1:

BA2-A5 -NSWP2G/M/03/NZP16V/PQ20/0 
-NSWP2G/M/R/B1,0 
-NSWP2K/M/20/0 
-NSWP2K/M/20/NZP16Q33/0 
-2-L24
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Odpovídající technické datové listy:
■ Šoupátkový rozváděč typu SW: D 7451
■ Šoupátkový rozváděč typu NSWP 2: D 7451 N

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163
■ s úsporným zapojením: D 7813, D 7833

příklad zapojení 2:

HKF44V9LD/1-Z16 -AL21D10V-F60/80-2
-BA2-NSMD2K/G/B2/0 
-NSMD2G/GRK/B2/0
-NSWP2W/M/B1,0/06/S/0
-NG6X/0
-NSWP2W/M/B1,0/06/S/0
-NSMD2G/GRK/B2/0
-NG6X/0
-NSMD2K/G/B2/0
-80-AC2001/40-X24

Možnost kombinace s výrobky:
■ ventilový blok typu BA: Strana 70
■ mezideska typu NZP: D 7788 Z
■ 6/2-cestný šoupátkový rozváděč: Sk 7951-J-6/2

Podobné produkty:
■ ventilové bloky typu SWR, SWS: Strana 90
■ upínací moduly typu NSMD: Strana 114

http://downloads.hawe.com/7/4/D7451-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/4/D7451N-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7813-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7833-en.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/7/D7788Z-en.pdf
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3.1 Blok šoupátkových rozváděčů typu SWR a SWS

Šoupátkové rozváděče patří ke skupině rozváděčů. Řídí směr pohybu a rychlost jednočinných

a dvojčinných hydraulických spotřebičů.

Blok šoupátkových rozváděčů typu SWS je k dostání v sériovém uspořádání. Spotřebi-

če mohou být ovládány černobíle nebo proporcionálně. Lze dodat provedení pro použití

v oblastech ohrožených výbuchem. Díky doplňkovým funkcím v čerpadlovém vedení, v

mezideskách (spojení do délky a výšky) a montážních blocích se může blok šoupátkových

rozváděčů flexibilně upravovat podle různých úloh řízení.

Používá se v mobilní hydraulice, zejména v komunální, zemědělské a dopravní technice.

Vlastnosti a přednosti:
■ u vysokozdvižných vidlicových vozíků lze kombinovat se zvedacími moduly
■ proporcionální pohyby lze řídit i bez ohledu na zátěž
■ široký sortiment montážních bloků
■ kompaktní rozměry, velmi úsporné na prostor

Oblasti použití:
■ dopravní technika (podniková dopravní vozidla atd.)
■ větrné turbíny
■ stavební stroje a stroje na stavební hmoty
■ manipulační a montážní technika (průmysloví roboti apod.)
■ Komunální vozidla

Druh zařízení: šoupátkový rozváděč

Provedení: ventilový blok v sériovém uspořádání
kombinace s čerpadlovými agregáty

Ovládání: elektromagnetické

pmax: 315 barů

Qmax: 12 - 25 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

SWR1 A-6/230 - GG - 1 - G24

napětí magnetu 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC

■ magnety s různými variantami zapojení

koncová deska ■ přídavná přípojka P a/nebo R (P také zamykatelná)
■ obtokový ventil (černý/bílý, proporcionální)
■ koncové šoupátko

ventilové segmenty ■ šoupátkové rozváděče
■ doplňkové vybavení pro ventilové segmenty:

■ přídavné funkce na straně čerpadla (clona, pístový manometr)
■ přídavné funkce na straně spotřebiče v montážním bloku, např. tlakem otvírané zpětné ventily,

šokové ventily (brzdicí ventily atd.)

připojovací blok / adaptérová deska ■ přepouštěcí ventil (pro připojení k potrubí)
■ obtokový ventil
■ 3cestný regulátor průtoku

základní typ, konstr. velikost typ SWR 1 a SWS 2
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Funkce

Připojovací bloky:

A 6 F/D

s pevně nastaveným přepouštěcím ventilem
(pro připojení potrubí)

k montáži na kompaktní čerpadlové agregáty
(typ KA, HC, MP, HK)

Ventilové segmenty:

základní symbol Symbol propojení

SWR 1 SWS 2 G D E O C N B W K Q R U

montážní blok s doplňková funkce
(na straně spotřebiče)

ovládání

přídavnou funkcí
(na straně čerpadla)

šoupátko pro proporcionální nastavení

G D

Další provedení pro ventilové segmenty:
■ čb magnety s omezením zdvihu
■ prop. magnety s omezením zdvihu
■ magnety v provedení podle ATEX (pmax = 210 barů)

koncové desky (SWR 1/SWS 2):

série S obtokovým ventilem S uzavíratelným výstupem čerpadla

Montážní bloky s přídavnými funkcemi na straně spotřebiče (SWS 2):

tlak. otvír. zpětný ventil šokový ventil předpínací ventil brzdicí ventil
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Základní parametry a rozměry

SWR 1, SWS 2

připojovací blok ventilový segment koncová deska

Omezení zdvihu

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

mmax

[kg]

H B T jednotlivý
segment

připojovací blok

SWR 1 12 315 G 1/4 77 - 90 40 40 1,1 - 1,5 0,6 - 0,7

SWS 2 25 315 G 3/8, G 1/4 78 - 82,5 60 40 1,1 - 2,4 cca 0,8
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Odpovídající technické datové listy:
■ Šoupátkový rozváděč typu SW: D 7451
■ Blok šoupátkových rozváděčů typu SWS: D 7951

Možnost kombinace s výrobky:
■ tlakové spínače typu DG3.., DG5.E: Strana 268

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163
■ s úsporným zapojením: D 7813, D 7833/1

Příklad zapojení:

SWS 2 A 7/200 - G/M/2/2 RH - G 10/MPF/DW/2 AL B 7/180 BLC 4/140 - E/M/R/2 AN100 BN 100-1-G 24

ventilový blok typu
SWS, konstrukční
velikost 2, připojo-
vací blok s přepouš-
těcím ventilem
(regulovatelný
ručně, nastaven na
200 barů)

1. ventilový segment
se symbolem
propojení G a ovládá-
ním magnetem, bez
přídavné funkce v
kanálu P, s tlakem
otvíranými zpětnými
ventily pro A a B v
montážním bloku

2. ventilový segment se symbolem propojení G
a proporcionálním šoupátkem, max. objemový
proud A a B s 10 l/min, proporcionální magnet MP
s omezením zdvihu u A a B, pístový manometr v
kanálu P základního bloku (DW), montážní blok s
brzdicím ventilem u A (nastaven na 180 barů) a B
(nastaven na 140 barů)

3. ventilový segment se symbolem propojení E
a magnetickým ovládáním, zpětným ventilem
v kanálu P, šokovými a dosávacími ventily v
montážním bloku u přípojky A a B (nastaveny na
100 barů), sériová koncová deska, napětí magnetu
24 V DC

http://downloads.hawe.com/7/4/D7451-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/9/D7951-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7813-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D78331-en.pdf
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3.1 Šoupátkový rozváděč typu HSF

Šoupátkové rozváděče patří ke skupině rozváděčů. Řídí směr pohybu a rychlost jednočinných

a dvojčinných hydraulických spotřebičů.

Šoupátkový rozváděč typu HSF je ventil pro montáž na panel. Díky své robustní konstrukci

dosahuje provozní tlak až 400 barů.

Nastavitelné závitové škrticí ventily slouží k nastavení času sepnutí. Tak je možné zabránit

tvrdému spínání a dekompresním rázům, které se mohou vyskytovat při vysokém tlaku a

velkém objemu spotřebičů.

Vlastnosti a přednosti:
■ Plynulé spínání velkých objemových proudů
■ Způsobilé pro vysoký tlak díky ocelovému tělesu

Oblasti použití:
■ těžební stroje (vč. těžby ropy)
■ jeřáby a zvedací zařízení
■ těžební a stavební stroje
■ dopravní technika (podniková dopravní vozidla, atd.)

Druh zařízení: šoupátkový rozváděč

Provedení: jednotlivý ventil pro montáž na panel

Ovládání: elektrohydraulické
hydraulické

pmax: do 400 barů

Qmax: 80 - 160 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

HSF4 /C321 - L - 1 - G24 - 300

nastavení tlaku pro přepouštěcí ventily [bar]

napětí magnetu 12V DC, 24V DC, 98V DC, 205V DC, 110V AC, 230V AC

koncová deska zpětný tok řídicího oleje interní nebo externí

ventilové segmenty s/bez nastavení času sepnutí

připojovací blok ■ s/bez přepouštěcího ventilu (pevného nebo regulovatelného)
■ přívod řídicího oleje externí nebo interní (do 160 barů)

základní typ, konstr. velikost typ HSF: jednotlivé ventily pro montáž na panel
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Odpovídající technické datové listy:
■ Šoupátkové rozváděče typu PSL a PSV: D 7700-2; D 7700-3
■ Šoupátkový rozváděč typu HSF: D 7493 E
■ Šoupátkový rozváděč typu HSL: D 7493 L

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163
■ s úsporným zapojením: D 7813, D 7833/1

Funkce

Ventilové segmenty:

základní symbol symbol propojení

HSF G D E C W B L H F

ventil pro montáž na panel všechny symboly propojení jsou možné i s nastavením času sepnutí

Základní parametry a rozměry

HSF

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
rozměry 
[mm]

m [kg]

H B T

HSF 3 80 400 137 59 126 2,8

HSF 4 160 400 157 70 184 5

http://downloads.hawe.com/7/7/D77002-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77003-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/4/D7493E-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/4/D7493L-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7813-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D78331-en.pdf
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3.1 Proporcionální šoupátkový rozváděč typu EDL

Proporcionální šoupátkové rozváděče patří ke skupině rozváděčů. Řídí směr pohybu a

rychlost jednotlivých nebo více hydraulických spotřebičů, které jsou ovládané současně.

Řízení je nezávislé na zatížení a probíhá plynule.

Šoupátkový rozváděč typu EDL v sériovém uspořádání se ovládá přímo. Objemové proudy

lze nastavit individuálně pro jednotlivé spotřebiče. Díky doplňkovým funkcím v mezides-

kách (zřetězení do délky a výšky) a montážních blocích se může proporcionální šoupátkový

rozváděč flexibilně upravovat podle různých úloh řízení.

Šoupátkový rozváděč typu EDL je možné přímo kombinovat s proporcionálním šoupátkovým

rozváděčem typu PSL a PSV v konstrukční velikosti 2. Lze ho použít v mobilní hydraulice,

zejména v komunální a zemědělské technice.

Vlastnosti a přednosti:
■ Jeden produkt pro různé řídicí funkce a malá průtoková množství
■ energeticky úsporné „closed-center“ systémy
■ kompaktní a lehká konstrukce
■ stavebnicový systém přímo kombinovatelný s typem PSL/PSV-2

Oblasti použití:
■ stavební stroje a stroje na stavební hmoty
■ jeřáby a zvedací zařízení
■ zemědělské a lesnické stroje
■ komunální vozidla

Druh zařízení: Přímo potvrzované
proporcionální šoupátkový rozváděč 
na principu load sensing

Provedení: ventilový blok v sériovém uspořádání

Ovládání: elektromagnetické

pmax: 320 bar

Qspotř. max: 3 ... 40 l/min

Qčerp. max: cca 80 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

EDL - DA2 L 40/25 E /2 - G24

napětí magnetu 12 V DC, 24 V DC

■ ovládání proporcionálním zesilovačem nebo PLVC

montážní bloky

potvrzení typ E, EI

objemový proud znak pro objemový proud strana A, B (3...40)

šoupátko typ L, H

šoupátkový blok blok s regulátorem přítoku

základní typ typ EDL přímo potvrzovaný prop. šoupátkový rozváděč
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Funkce

Ventilové segmenty:

symbol propojení

L H

Provedení pro ventilové segmenty: Přídavné funkce v montážním bloku:
■ šokové a dosávací ventily
■ brzdicí ventily
■ tlakem otvírané zpětné ventily, bez úniku oleje
■ spínatelné plovoucí polohy a blokování

Čísla označení pro max. objemové proudy:

QA, B

konstrukční velikost 2 3 6 10 25 40

■ číslo označení odpovídá u provedení s regulátorem přítoku maximálnímu objemovému proudu [l/min]
na přípojkách spotřebičů A nebo B

■ objemové proudy pro A a B mohou být zvoleny samostatně

Ovládání:

základní typ stručný popis symbol propojení (příklad)

E elektromagnetické s omezením zdvihu

EI elektromagnetické bez omezení zdvihu
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Základní parametry a rozměry

PSL/EDL

objemový proud
[l/min]

provozní
tlak
[bar]

závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m
[kg]

Q max Qčerp. max p max P, R A, B H H1 B T 1 ventil. 
segment1)

EDL 3 ... 40 80 320 G 1/2,
3/4-16 UNF-2B

G 3/8,
3/4-16 UNF-2B

cca 241 cca 80 40 64 1,8 ... 2,9

1) podle ovládání a přídavných funkcí
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Odpovídající technické datové listy:
■ proporcionální šoupátkový rozváděč typu EDL: D 8086
■ Proporcionální šoupátkové rozváděče typu PSL a PSV konstrukční

velikost 2: D 7700-2
■ Proporcionální šoupátkové rozváděče typu PSL, PSM a PSV

konstrukční velikost 3: D 7700-3
■ Proporcionální šoupátkové rozváděče typu PSL, PSM a PSV

konstrukční velikost 5: D 7700-5
■ Připojovací blok typu HMPL a HMPV pro proporcionální šoupátkový

rozváděč: D 7700 H

Příklad zapojení:

PSV 3-2
- DA2M40/25/E/2
- DA2M25/16/E/24l-0-A4/210-Bl0-B4/210
- E4
-G24

http://www.hawe.de/en/produkte/data-sheets/
http://downloads.hawe.com/7/7/D77002-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77002-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77003-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77003-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77005-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77005-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7700H-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7700H-en.pdf
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3.1 Blok šoupátkových rozváděčů typu DL

Škrticí šoupátka patří ke skupině rozváděčů. Ručně nebo plynule dávkují objemový proud v

hydraulických zařízeních u jednočinných a dvojčinných spotřebičů.

Škrticí šoupátko typu DL ovlivňuje rychlost spotřebiče tak, že škrtí oběh čerpadla pomocí

paralelního spínání (obtokové řízení). Těsné zalícování posuvného škrticího šoupátka

způsobuje, že je průsak při zvedání omezen na minimum.

Škrticí šoupátko typu DL je vhodné pro použití v dopravní technice a u zvedacích zařízení.

Vlastnosti a přednosti:
■ kompaktní konstrukce až s 10 segmenty
■ různé varianty ovládání pro ruční řízení
■ snadná redukce tlaku následných sekcí přes mezidesky
■ možné kombinace k řízení zdvihacích mechanismů

Oblasti použití:
■ dopravní technika (podniková dopravní vozidla atd.)
■ zemědělské a lesnické stroje
■ stavební stroje a stroje na stavební hmoty
■ výroba silničních vozidel Druh zařízení: škrticí šoupátka

Provedení: ventilový blok v sériovém uspořádání s
integrovaným obtokovým 
řízením čerpadla

Ovládání: ruční:
■ vratná pružina, západka

pmax: 250 - 315 barů

Qmax: 12 - 90 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

DL3 1 - 3 - GGD - B/E1 - 2 - 210

údaj o tlaku [bar]

koncová deska

ovládání, montáž

ventilové segmenty ■ šoupátkové rozváděče
■ doplňkové vybavení pro ventilové segmenty:

■ mezideska s přepouštěcím ventilem pro všechny následující ventilové segmenty
■ přídavné funkce na straně spotřebiče v montážním bloku (např. tlakem otvírané zpětné ventily,

šokové ventily, brzdicí ventily atd.)(konstrukční velikost 3)

velikost připojení G 1/4, G 3/8, G 1/2

připojovací blok ■ s/bez přepouštěcího ventilu
■ s šokovým ventilem, se spouštěcí brzdou

základní typ, konstr. velikost typ DL, konstrukční velikosti 1 až 4
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Funkce

Připojovací bloky:

DL .5 DL .1

bez přepouštěcího ventilu s přepouštěcím ventilem

Ventilové segmenty:

základní symbol symbol propojení

G a B D E N R A P

omezení průsakového oleje díky
těsnému lícování šoupátka

Provedení pro ventilové segmenty:
■ přídavná funkce na straně čerpadla (clona, 2-cestný regulátor průtoku)
■ ventilové segmenty pro konstrukční velikost 3 s přídavnými funkcemi na straně spotřebiče v montážním bloku 

(např. tlakem otvírané zpětné ventily, šokové ventily, brzdicí ventily atd.)
■ ruční ovládání se zpětným pohybem pružiny pro spínací polohu „a“ a západkou pro spínací polohu „b“
■ ruční ovládání s aretací v obou spínacích polohách
■ ruční ovládání s kombinacemi stykačového kontroléru, spínací vačky a nosiče spínače
■ ruční ovládání s různými montážními směry

Koncové desky:

2 3

sériová koncová deska s přípojkou R koncová deska pro 
další připojení DL
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Základní parametry a rozměry

připojovací blok
ventilové segmenty

koncová deska                

přepouštěcí 
ventil

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová připojení rozměry 

[mm]
m
[kg]

číslo ozn. A, B H, P, R H B T

DL 1 12 ... 16 315 1 G 1/4 G 1/4 cca 192 31,5 45 0,5

1 G 1/4 G 3/8DL 2 20 ... 30 315

2 G 3/8 G 3/8

cca 278 34,5 50 0,85

2 G 3/8 G 1/2DL 3 30 ... 60 250

3 G 1/2 G 1/2

cca 351 39,5 60 1,4

DL 4 90 250 3 G 1/2 G 3/4 cca 368 39,5 70 1,8
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Odpovídající technické datové listy:
■ Blok šoupátkových rozváděčů typu DL: D 7260

Příklad zapojení:

DL 21-2-G D G71 N-B/E1-2-180

Šoupátkový rozváděč DL, konstrukční velikost 2 s přepouštěcím ventilem (nastaven na 180 barů), velikost připojení 2 se závitovými připojeními G
3/8, symboly propojení G, D, G, N; symbol propojení G s přepouštěcím ventilem v přípojce A (označení 71), ventilové segmenty s ručním ovládáním B
(řada s ruční pákou) a montážním typem E1 (přípojky A, B směřují dopředu, píst šoupátka je ve spínací poloze „a“ zatlačován do tělesa), ventilový
blok s koncovou deskou 2 (označení 2)

Symbol propojení

http://downloads.hawe.com/7/2/D7260-en.pdf
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3.1 Proporcionální šoupátkové rozváděče typu PSL a PSV

Proporcionální šoupátkové rozváděče patří ke skupině rozváděčů. Řídí směr pohybu a

rychlost jednotlivých nebo více hydraulických spotřebičů, které jsou ovládané současně.

Řízení je nezávislé na zatížení a probíhá plynule.

Proporcionální šoupátkový rozváděč typu PSL pro konstantní čerpací systémy a typ PSV

pro regulované čerpací systémy s regulátorem průtoku na přívodu tlaku. Objemové proudy

a zatěžující tlaky lze pro jednotlivé spotřebiče individuálně nastavit. Proporcionální

šoupátkový rozváděč typu PSL a PSV se může upravovat podle různých požadavků řízení,

např. pro bezpečnostní funkce. Všechny konstrukční velikosti lze vzájemně kombinovat.

Proporcionální šoupátkový rozváděč typu PSL a PSV se používá v mobilní hydraulice,

zejména u jeřábů, zvedacích zařízeních, stavebních a těžebních strojů, vrtacích strojů, u

offshore a námořní techniky.

Vlastnosti a přednosti:
■ jeden produkt pro různé funkce řízení a průtoková množství
■ energeticky úsporné „closed center“ systémy
■ kompaktní a lehká konstrukce
■ stavebnicový systém s mnoha variantami provedení

Oblasti použití:
■ stavební stroje a stroje na stavební hmoty
■ těžební stroje (vč. těžby ropy)
■ jeřáby a zvedací zařízení
■ zemědělské a lesnické stroje

Druh zařízení: proporcionální šoupátkový rozváděč 
na principu load sensing

Provedení: ventilový blok v sériovém uspořádání

Ovládání: ruční
■ vratná pružina
■ západka

elektrohydraulické
tlakem
■ hydraulické
■ pneumatické

pmax: 400 - 420 barů

Qspotř. max: 3 - 240 l/min

Qčerp. max: cca 300 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

PSL41F /380 - 3 - A2 40/40/EA3 - E4 - G24

napětí magnetu 12 V DC, 24 V DC

■ ovládání proporcionálním zesilovačem nebo PLVC
■ magnety s různými variantami zapojení
■ magnety s ochranou proti výbuchu

koncové desky

ventilové segmenty s ovládáním

konstr. velikost

připojovací blok ■ různé připojovací závity
■ přepouštěcí ventil (nepřímo řízený přepouštěcí ventil hlavního tlaku) v bloku připojení
■ podle výběru použití v konstantních nebo regulačních čerpadlových systémech

základní typ Typ PSL (přívod tlakového oleje konstantním čerpadlem), konstrukční velikost 2, 3 a 5
Typ PSV (přívod tlakového oleje regulačním čerpadlem), konstrukční velikost 2, 3 a 5
Typ HMPL (přívod tlakového oleje konstantním čerpadlem) pro podniková dopravní vozidla, konstrukční velikost 2 a 3
Typ HMPV (přívod tlakového oleje regulačním čerpadlem) pro podniková dopravní vozidla, konstrukční velikost 2 a 3
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Funkce

Připojovací bloky:

PSL PSV HMPL (HMPV)

ventil regulace tlaku nepřímého řízení

2/2-cestný magnetický ventil

připojovací blok pro systémy s konstantním čerpadlem
a s integrovaným 3-cestným regulátorem, přepouštěcím
ventilem a vypínáním LS

připojovací blok pro systémy s regulač-
ním čerpadlem s nebo bez přepouštěcí-
ho ventilu

připojovací blok pro konstantní čerpadlo s
integrovaným proporcionálním sedlovým
ventilem pro funkci zvedání a spouštění

Další provedení pro připojovací bloky:
■ 2/2-cestný elektromagnetický ventil k libovolnému přepnutí čerpadla do obtokového režimu
■ další možnosti tlumení 3-cestného, resp. čerpadlového regulátoru
■ dodatečný uvolňovací ventil k minimalizaci obtokového odporu
■ provedení s dodatečným uzavíracím ventilem pro tlak. větev čerpadla, libovolně spouštěným
■ proporcionálně nastavitelné omezování tlaku

Ventilové segmenty:

základní symbol symbol propojení

L M F H J B R O G
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Provedení pro ventilové segmenty:
■ výstupy signálů tlaku zatížení u A, B; společně A a B
■ 3/3-cestný šoupátkový rozváděč s 2-cestným regulátorem přítoku a

odtoku
■ provedení s a bez 2-cestného regulátoru přítoku
■ vypínání funkce
■ přepouštěcí ventily sekundárního tlaku (vždy podle výběru pro A

a/nebo B)
■ prop. omezování tlaku a jednotl. funkce
■ provedení s montážními bloky
■ mezidesky pro různé přídavné funkce
■ možná kombinace různých konstrukčních velikostí v jednom ventilo-

vém bloku
■ provedení s magnetem dle ATEX pro použití

v oblastech se zvýšeným nebezpečím výbuchu
■ provedení se samozabezpečujícím magnetem zabezpečeným 

proti důlním plynům pro použití v dolech
■ provedení s přímým ovládáním CAN

Přídavné funkce v montážním bloku:
■ šokové a dosávací ventily
■ brzdicí ventily
■ diferenciální zapojení
■ tlakem otvírané zpětné ventily, bez úniku oleje
■ spínatelné plovoucí polohy a blokování
■ proporcionální sedlové rozváděče D 7490/1 pro funkce zvedání a 

spouštění s plunžrovými válci

Čísla označení pro max. objemové proudy:

QA, B

konstrukční velikost 2 3 6 10 16 25 40

konstrukční velikost 3 3 6 10 16 25 40 63 80

konstrukční velikost 5 16 25 40 63 80 120 160

■ číslo označení odpovídá u provedení s regulátorem přítoku maximálnímu objemovému proudu [l/min]
na přípojkách spotřebičů A nebo B

■ objemové proudy pro A a B mohou být zvoleny samostatně
■ zvýšením regulačního tlaku lze docílit 60 l/min (konstrukční velikost 2), 120 l/min (konstr. velikost 3)

a 240 l/min (konstrukční velikost 5) na jednu stranu přípojky spotřebiče.
■ provedení s 2cestným regulátorem přítoku a funkcí zpětného ventilu, popř. tlumícími prvky

http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/4/D74901-en.pdf
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Ovládání:

základní typ stručný popis symbol propojení (příklad)

A ruční ovládání

C aretace (plynulá)

K ruční ovládání křížovou pákou

E
EA
EI CAN
EA CAN

elektrohydraulické ovládání 
v kombinaci s ručním ovládáním
CAN: varianta ovládání s přímým ovládáním CAN

H, P
HA, PA

hydraulické a pneumatické ovládání
v kombinaci s ručním ovládáním

HEA kombinace ovládání H, E a A

kombinace elektrohydraulického a ručního
ovládání

Mezidesky:
■ elektricky nebo hydraulicky ovládaný uzavírací ventil pro všechny následující spotřebiče
■ s přepouštěcím ventilem k omezení pracovního tlaku všech následujících ventilů
■ k libovolně spouštěné redukci objemového proudu všech následujících spotřebičů
■ prioritní modul konstrukční velikosti 3

Koncové desky:

E1 E2

standardní koncová deska přídavný vstup Y pro řídicí signál LS

Další provedení pro koncové desky:
■ koncová deska s interním zpětným vedením průsakového oleje (bez přípojky T)
■ koncové desky s přídavnou přípojkou P a R
■ adaptérová deska ke kombinaci konstrukční velikosti 5 na 3 (označení ZPL 53), konstrukční velikosti 5 na 2 

(označení ZPL 52) a konstrukční velikosti 3 na 2 (označení ZPL 32)
■ koncová deska s integrovanou funkcí připojovacího bloku pro dvojčerpadlové/dvojokruhové systémy
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Základní parametry a rozměry

PSL

ventilový segment

koncová deska

připojovací blok

objemový proud
[l/min]

provozní
tlak
[bar]

závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m
[kg]

Q max Qčerp. max p max P, R A, B H H1 B T 1 ventil. 
segment1)

PSL/PSV 2 3 ... 54 80 420 G 1/2,
3/4-16 UNF-2B

G 3/8,
3/4-16 UNF-2B

cca 272 cca 150 40 60 1,8 ... 2,9

PSL/PSV 3 3 ... 120 200 420 G 1/2, G 3/4, G 1, 
1 1/16-12 UNF-2B

G 1/2, G 3/4, 
7/8-14 UNF-2B

cca 364 cca 195 50 80 3,3 ... 4,1

PSL/PSV 5 16 ... 240 300 400 G 1, G 1 1/4,
1 5/8-12 UN-2B

G 1, 
5/16-12 UNF-2B

cca 400 cca 224 62,5 100 3,7 ... 4,5

1) podle ovládání a přídavných funkcí
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Odpovídající technické datové listy:
■ Proporcionální šoupátkové rozváděče typu PSL a PSV konstrukční

velikost 2: D 7700-2
■ Proporcionální šoupátkové rozváděče typu PSL, PSM a PSV

konstrukční velikost 3: D 7700-3
■ Proporcionální šoupátkové rozváděče typu PSL, PSM a PSV

konstrukční velikost 5: D 7700-5
■ přímé ovládání CAN pro proporcionální šoupátkové rozváděče typu

PSL a PSV: D 7700 CAN

Související technické datové listy:
■ Připojovací blok typu HMPL a HMPV pro proporcionální šoupátkový

rozváděč: D 7700 H
■ proporcionální šoupátkový rozváděč typu EDL: D 8086

Příklad zapojení:

PSL 41/350 - 3 -32 J 25/16 A300 F1 /EA 
-42 O 80/63 C250 /EA 
-42 J 63/63 A100 B120 F3 /EA 
-31 L 40/16 /A

- E2 - G24

Ventilový blok typu PSL pro konstantní
čerpadlový systém
připojovací blok:

– označení velikosti závitu 
(zde 4 = G 3/4)

– označení redukčního ventilu pilotní řízení
(zde 1)

– označení nastaveného tlaku na přepouš-
těcím ventilu (zde 350 barů)

konstrukční velikost: 3

1. ventilová sekce: (jako příklad pro všechny ostatní sekce):

– blok šoupátkových rozváděčů s označením velikosti přípojky spotřebiče (zde 3
= G 1/2)

– označení druhu bloku šoupátkových rozváděčů (zde 2)
– symbol propojení (zde J)
– označení max. objemového proudu spotřebiče na přípojce A a B (zde 25 a 16 l/

min)
– označení přídavných funkcí (zde A 300; přepouštěcí ventil sekundárního tlaku

na přípojce A nastavený na 300 barů, vypínání funkce pro přípojku A (zde F1))
– označení druhu ovládání (zde EA)

Koncová deska:

– označení koncové desky (zde
E2)

– označení napětí magnetu 24 V
DC (zde G24)

Možnost kombinace s výrobky:
■ Brzdicí ventily typu LHT, LHDV: Strana 202
■ Joystick: Proporcionální regulační tlakový ventil typu KFB 01: D 6600-01

Doplňkové elektronické komponenty:
■ proporcionální zesilovače:Strana 276
■ programovatelné ventilové řízení typu PLVC: Strana 278
■ uzel CAN typu CAN-IO: Strana 280
■ další elektronické příslušenství viz "Elektronika"

http://downloads.hawe.com/7/7/D77002-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77002-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77003-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77003-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77005-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77005-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7700CAN-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7700CAN-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7700H-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7700H-en.pdf
http://www.hawe.de/en/produkte/data-sheets/
http://downloads.hawe.com/6/6/D6600-01-en.pdf
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3.1 Proporcionální šoupátkový rozváděč typu PSLF, PSLV a SLF

Proporcionální šoupátkové rozváděče patří ke skupině rozváděčů. Řídí směr pohybu a

rychlost jednotlivých nebo více hydraulických spotřebičů, které jsou ovládané současně.

Řízení je nezávislé na zatížení a probíhá plynule.

Proporcionální šoupátkový rozváděč typu PSLF pro konstantní čerpací systémy a typ PSVF

pro regulované čerpací systémy s regulátorem průtoku na přívodu tlaku. Proporcionální

šoupátkový rozváděč typu PSLF a PSVF je k dispozici jako samostatný ventil pro montáž

na panel nebo ve ventilovém bloku. Objemové proudy a zatěžující tlaky lze pro jednotlivé

spotřebiče individuálně nastavit. Šoupátkový rozváděč se může upravovat podle různých

požadavků řízení. Přípojky na zadní straně umožňují pohodlný přístup k ventilu, dokonce i v

úzkých montážních prostorách. Všechny konstrukční velikosti lze vzájemně kombinovat.

Proporcionální šoupátkový rozváděč typu PSLF a PSVF se používá v mobilní hydraulice,

zejména u jeřábů, zvedacích zařízeních, stavebních a těžebních strojů, vrtacích strojů, u

offshore a námořní techniky.

Vlastnosti a přednosti:
■ objemové proudy do maximálně 1000 l/min při 420 barech přes vstupní sekci
■ přípojky na zadní straně pro pohodlný přístup k ventilům i v stísněných prostorech

instalace
■ přírubová konstrukce kombinovatelná přes všechny konstrukční velikosti s rychlou

výměnou ventilů
■ paralelní provoz několika funkcí za plné rychlosti

Oblasti použití:
■ stavební stroje a stroje na stavební hmoty
■ jeřáby a zvedací zařízení
■ offshore a námořní technika
■ těžební stroje

Druh zařízení: proporcionální šoupátkový rozváděč 
na principu load sensing

Provedení: jednotlivý ventil pro montáž na panel
ventilový blok v sériovém uspořádání

Ovládání: ruční
■ vratná pružina
■ západka

elektrohydraulické
tlakem
■ hydraulické
■ pneumatické

pmax: 400 - 420 barů

Qspotř. max: 3 ... 500 l/min

Qčerp. max: cca 1000 l/min
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Konstrukce a příklad objednávky

PSLF A1/380/4 - 3 - A2J40/40/EA/3 - E2 - G24

napětí magnetu 12 V DC, 24 V DC

■ ovládání proporcionálním zesilovačem nebo PLVC
■ magnety s různými variantami zapojení
■ magnety s ochranou proti výbuchu

koncové desky

ventilové segmenty s ovládáním

konstr. velikost

připojovací blok ■ různé připojovací závity
■ přepouštěcí ventil (nepřímo řízený přepouštěcí ventil hlavního tlaku) v připojovacím bloku

základní typ typ PSLF (přívod tlakového oleje konstantním čerpadlem), 
typ PSVF (přívod tlakového oleje regulačním čerpadlem), 
konstrukční velikost 3, 5 a 7

Funkce

Připojovací bloky:

PSLF PSVF

nepřímo řízený tlakový ventil

2/2cestný magnetický ventil

připojovací blok pro systémy s konstantním čerpadlem a s integrova-
ným 3cestným regulátorem, přepouštěcím ventilem a vypínáním LS

připojovací blok pro regulační čerpadlo-
vé systémy s a bez přepouštěcího ventilu

Další provedení pro připojovací bloky:
■ 2/2-cestný magnetický ventil k libovolnému přepnutí čerpadla do obtokového režimu
■ další možnosti tlumení 3-cestného, resp. čerpadlového regulátoru
■ proporcionálně regulovatelné omezení tlaku

Ventilové segmenty:

základní symbol symbol propojení

L M F H J B R O G
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Čísla označení pro max. objemové proudy:

QA,B

konstrukční velikost 3 3 6 10 16 25 40 63 80

konstrukční velikost 5 16 25 40 63 80 120 160

konstrukční velikost 7 120 160 250 320 400

■ číslo označení odpovídá u provedení s regulátorem přítoku maximálnímu objemovému proudu (l/min) na přípojkách spotřebičů A nebo B
■ objemové proudy pro A a B mohou být zvoleny samostatně
■ Zvýšením regulačního tlaku lze docílit 60 l/min (konstrukční velikost 2), 120 l/min (konstr. velikost 3), 240 l/min (konstrukční velikost 5) a 500

l/min (konstrukční velikost 7) na jednu stranu přípojky spotřebiče.
■ provedení s 2cestným regulátorem přítoku a funkcí zpětného ventilu

Provedení pro ventilové segmenty:
■ výstupy signálu zatěžujícího tlaku u A, B; společně A a B
■ provedení s 2cestným regulátorem přítoku a bez něj
■ odpojení funkce
■ sekundární přepouštěcí ventily (vždy volitelné pro A a/nebo B)
■ proporcionální omezení tlaku jednotlivých funkcí
■ připojovací desky s různými doplňkovými funkcemi
■ připojovací desky pro montážní bloky
■ připojovací desky ke kombinaci různých konstrukčních velikostí
■ možnost kombinace různých konstrukčních velikostí v jednom ventilovém bloku
■ provedení s magnetem podle ATEX pro použití v oblastech ohrožených výbuchem
■ provedení s magnetem s nevýbušnou úpravou a vlastní bezpečností pro použití v dolech

Ovládání:

základní typ stručný popis symbol propojení (příklad)

A ruční ovládání

C aretace (plynulá)

E
EA

elektrohydraulické ovládání 
v kombinaci s ručním ovládáním

H, P
HA, PA

hydraulické a pneumatické ovládání
v kombinaci s ručním ovládáním

HEA kombinace ovládání H, E a A
kombinace elektrohydraulického 

a ručního ovládání

Koncové desky:

E1 E2

standardní koncová deska přídavný vstup Y pro řídicí signál LS

Další provedení koncových desek:
■ koncová deska s interním zpětným vedením průsakového oleje (bez přípojky T)
■ koncové desky s přídavnou přípojkou R
■ adaptérová deska ke kombinaci konstrukční velikosti 5 na 3 (označení ZPL 53)
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Odpovídající technické datové listy:
■ Prop. šoupátkové rozvaděče typu PSLF/PSVF: Strana 110

Základní parametry a rozměry

PSVF

připojovací blok
ventilové segmenty

koncová deska

objemový proud
[l/min]

provozní
tlak
[bar]

závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m
[kg]

Q max QPU max p max P, R A, B H1 B T T1 1) 2)

PSLF/PSVF 3 3 - 120 200 420 G 3/4, 
1 1/16-12 UN-2B

G 1/2, G 3/4, 
7/8-14 UNF-2B

cca 195 50 80 50 3,3 - 4,1 6,6 - 7,6

PSLF/PSVF 5 16 - 210 350 400 G 1, G 1 1/4, 
SAE 1 1/2"

G 1, 
SAE 1"

cca 224 62,5 100 100 3,7 - 4,5 10,9 - 16,3

PSLF/PSVF 7 120 - 500 1000 400 G 1 1/2, 
SAE 1 1/2"

G 1 1/4, 
SAE 1 1/4"

cca 305 106 101 95 13 23

1) na každý ventilový segment, podle ovládání a přídavných funkcí
2) na každý ventilový segment kompletní s připojovací deskou

 

Možnost kombinace s výrobky:
■ Brzdicí ventily typu LHT, LHDV: Strana 202
■ Joystick: Proporcionální regulační tlakový ventil typu KFB 01: D 6600-01

Doplňkové elektronické komponenty:
■ proporcionální zesilovače:Strana 276
■ programovatelné ventilové řízení typu PLVC: Strana 278
■ uzel CAN typu CAN-IO: Strana 280
■ další elektronické příslušenství viz "Elektronika"

http://downloads.hawe.com/6/6/D6600-01-en.pdf
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3.1 Upínací modul typu NSMD

Upínací moduly kombinují šoupátkový rozváděč, regulační tlakový ventil a tlakový spínač.

Upínací modul typu NSMD má normovaný připojovací obrazec jmenovité hodnoty NG 6. Řídí

silově ovládané upínací zařízení, např. hydraulicky ovládané duté nebo plné upínací válce

pro soustružnické automaty. Zařízení slouží k upnutí a uvolnění upínacího válce. Reguluje

nebo kontroluje upínací tlak. Upínací tlak se nastavuje na sledovaném tlakovém spínači

manuálním, mechanickým nebo elektrickým proporcionálním stavěcím prvkem. Spínací

polohu ventilu monitoruje speciální bezpečnostní obvod.

Navíc existují možnosti škrcení v koncové poloze šoupátka a/nebo zrychlený a plíživý chod

pro jednu nebo obě přípojky spotřebičů. Upínací modul typu NSMD lze kombinovat společně

s jinými ventily jako ventilový blok typu BA do ventilového ostrůvku.

Vlastnosti a přednosti:
■ rozváděč, regulační tlakový ventil a tlakový spínač v jednom zařízení
■ nastavení regulačního tlakového ventilu jedním stavěcím prvkem 

(manuálně nebo elektro-proporcionálně)
■ snímač regulovaného tlaku přímo v přípojce spotřebiče
■ ventil s připojovacím obrazcem dle DIN 24340-A4

Oblasti použití:
■ obráběcí stroje (třískové)
■ obráběcí stroje (beztřískové) – tvářecí a dělicí
■ manipulační a montážní technika (průmyslové roboty, atd.)

Druh zařízení: kombinace ventilů tvořená:
■ šoupátkovým rozváděčem 

(4/3-, 4/2-cestná funkce)
■ redukčním ventilem s následným hlídačem

tlaku

Provedení: jednotlivý ventil pro montáž na panel (možné
ventilové bloky s připojovacími deskami typu
BA)

Ovládání: elektromagnetické

pmax: 120 barů

Qmax: 25 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

NSMD 2 D1 60 R - G24

napětí magnetu 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
magnety s různými variantami zapojení

ovládání k nastavení upínacího tlaku ■ šroub s drážkou + 6hr. matice
■ křídlový šroub + křídlová matice
■ uzavíratelná otočná rukojeť
■ elektrické proporcionální nastavení s/bez přídavné funkce sledování

doplňkové funkce ■ možnost škrcení
■ zapojení na zrychlený a plíživý chod (jeden nebo oba směry)

funkce ■ s hlídačem tlaku
■ s clonou (omezení průtoku při provozu s akumulátorem)

základní typ, konstr. velikost typ NSMD, konstrukční velikost 2 s normovaným připojovacím obrazcem podle Dn 6
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Funkce

základní symbol symbol propojení

D, E, G, D1, E1, G1 D E G

D1 E1 G1

B, W, K B1, W1, K1

Doplňkové funkce:

G1/MD G/MM6

funkce regulace tlaku a škrticí ventil ve spínaných polohách a, b pohyb zrychleného a plíživého chodu v obou směrech

G/MMDA7 G/MMA7

pohyb zrychleného a plíživého chodu v jednom směru se současným omezením pohybu zrychleného chodu (spínací poloha a, c) 
pohyb zrychleného chodu v opačném směru (spínací poloha b)
 
spínací poloha a, možné omezení rychlosti škrticím ventilem a funkce
regulace a hlídání tlaku

spínací poloha a možná také s pevnou rychlostí zrychleného chodu bez
funkce regulace a hlídání tlaku
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Základní parametry a rozměry

NSMD2 K...

NSMD2 G...

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
rozsah upínací-
ho
tlaku [bar]

spínací
objemový
proud 
[I/min]

připojovací 
obrazec1)

rozměry 
[mm]

m
[kg]

H B T jednoduchý
ventil2)

doplňková funkce

NSMD2 25 120 5 ... 50
8 ... 80

2 ... 4
3 ... 5
4 .. .6

schéma otvorů
podle DIN 24340-
A6

viz výkres 2,2 ... 3,8 + 0,6 ... 1,1

1) připojení Mx: G 1/8
2) podle symbolu propojení, druhu ovládání
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Odpovídající technické datové listy:
■ Upínací modul typu NSMD: D 7787

Vhodné produkty:
■ cestné ventily typu NSWP2: Strana 86
■ sedlové rozváděče typu NBVP16: Strana 142

Vhodné připojovací desky a mezidesky:
■ ventilové bloky typu BA2: Strana 70
■ Mezideska typu NZP: D 7788 Z

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163
■ s úsporným zapojením: D 7813, D 7833

Příklady zapojení:

NSMD2K/M/GDK/B2,5-G24 NSMD2G1/MD/E4VK/B1-G12

Upínací modul typu NSMD, konstrukční velikost 2 s normovaným připojo-
vacím obrazcem podle DIN 24340-A6, symbol propojení K, provedení s
aretací, rozsah upínacího tlaku G, 5–50 barů a min. spínacím objemovým
proudem 2–4 l/min. Ovládání nastavení upínacího tlaku s následným
hlídačem tlaku pomocí křídlového šroubu a křídlové matice. 
V kanálu P je clona Æ 2,5 mm, napětí magnetu 24 V DC.

Upínací modul typu NSMD, konstrukční velikost 2 s normovaným připojo-
vacím obrazcem podle DIN 24340-A6, symbol propojení G1 se sledová-
ním tlaku na přípojce A, nastavitelná poloha škrticího ventilu pro
spínací polohu a, b. Ventil pro rozsah upínacího tlaku E, 8–80 barů a
spínací objemový proud 4–6 l/min. Ovládání nastavení upínacího tlaku s
následným hlídačem tlaku pomocí samosvorné otočné rukojeti. V kanálu
P je clona Æ 1 mm, napětí magnetu 12 V DC.

Příklad zapojení:

HK 43L/1M-Z 9,8-AL 21F2-F60/70-2-BA 2 - NSMD2K/M/GDK/B2,5/0 
- NSMD2D/MMDA7/GDK/B2/0-G24

sledování koncové polohy

upínací zařízení

pinola koníku

čidlo klidové 

polohy

tlakem otvíraný

dvojitý zpětný ventil

tlakem otvíraný

zpětný ventil

kompaktní čerpadlový agregát

s připojovacím blokem

typu HK43L/1M - Z9,8 -

- AL21F2 - F60/70 - 2 - BA2 upínací modul s připojovací deskou

 typu NSMD2K/M/GDK/B2,5/0 (-G24)

upínací modul s připojovací deskou

typu NSMD2D/MMDA7/GDK/B2/0 (-G24)

koncová deska

označení 11

http://downloads.hawe.com/7/7/D7787-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7788Z-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7813-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7833-en.pdf
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3.2 Sedlové rozváděče

Sedlový rozváděč typu G, WG a jiné 122

Ventilový blok (sedlový rozváděč) typu VB 128

Sedlový rozváděč typu WN a WH 132

Ventilový blok (sedlový rozváděč) typu BWN a BWH 134

Sedlový rozváděč typu EM a EMP 138

Sedlový rozváděč typu BVG, BVP a NBVP 142

Sedlový rozváděč typu BVE 146

Sedlový rozváděč typu VP 148

Zvedací/spouštěcí ventil typu HSV 150

Spínač typu CR 152

Zvedací modul typu HMT a HST 154

Sedlový rozváděč typu VH, VHR a VHP 158

Sedlový rozváděč typu VZP 160

Ventilový blok sedlových rozváděčů 
typu VB

Sedlové rozváděče 
typu BVG, BVE, BVP a NBVP
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(Elektromagneticky ovládané) sedlové ventily

typ druh zařízení / provedení ovládání p max

(bar)
Q max

(l/min)

G, WG a jiné Sedlový rozváděč s různým ovládáním
■ jednotlivý ventil pro montáž na panel

- elektromagnetické
- tlakem
- ruční

0: 500
1: 700
2: 700
3: 400
4: 350

0: 6
1: 12
2: 25
3: 65
4: 120

VB sedlový rozváděč, bez úniků oleje, ventilový blok
■ pro připojení k potrubí
■ ke kombinaci s čerpadlovými agregáty

- elektromagnetické
- tlakem
- ruční

01: 500
11: 700
21: 700
31: 400
41: 350

01: 6
11: 12
21: 25
31: 60
41: 120

WN, WH sedlový rozváděč, bez úniků oleje, jednoduchý ventil
■ jednotlivý ventil pro montáž na panel
■ kombinace s připojovacím blokem pro připojení k potrubí

- elektromagnetické WN - 1: 350
WH - 1: 450
WH - 2, 3, 4: 350

WN - 1: 5
WH - 1: 8

WH - 2: 15
WH - 3: 30
WH - 4: 60

BWH, BWN sedlový rozváděč, bez úniků oleje, ventilový blok
■ pro připojení k potrubí
■ ke kombinaci s čerpadlovými agregáty

- elektromagnetické BWN - 1: 350

BWH - 1: 450
BWH - 2, 3: 315

BWN - 1: 5

BWH - 1: 8
BWH – 2: 15
BWH - 3: 30

VZP sedlový rozváděč, bez úniků oleje, jednoduchý ventil
■ jednotlivý ventil pro montáž na panel

- elektromagnetické 450 15

EM, EMP sedlový rozváděč, bez úniků oleje, šroubovací ventil
■ šroubovací ventil
■ kombinace s připojovacím blokem pro připojení k potrubí
■ kombinace s připojovacím blokem pro sklopné šroubení

- elektromagnetické EM - 1: 450
EM - 2: 400
EM - 3: 400
EM - 4: 350

EMP - 2: 400
EMP - 3: 400
EMP - 4: 350

EM - 1: 20
EM - 2: 40
EM - 3: 80
EM - 4: 160

EMP - 2: 40
EMP - 3: 80
EMP - 4: 160

BVG, BVP, NBVP sedlový rozváděč, bez úniků oleje, jednoduchý ventil
■ pro připojení k potrubí
■ jednotlivý ventil pro montáž na panel

- elektromagnetické
- hydraulické
- pneumatické
- ruční

400 20

BVE sedlový rozváděč, bez úniků oleje, jednoduchý ventil
■ šroubovací ventil
■ kombinace s připojovacím blokem pro připojení k potrubí
■ kombinace s připojovacím blokem pro deskovou konstrukci

- elektromagnetické 1: 500
3: 400
5: 400

1: 20
3: 70
5: 300

VP sedlový rozváděč, bez úniků oleje, jednoduchý ventil
■ jednotlivý ventil pro montáž na panel

- elektromagnetické
- hydraulické
- pneumatické

400 15
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Kombinace ventilů

typ druh zařízení / provedení ovládání p max

(bar)
Q max

(l/min)

HSV ■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí - elektromagnetické 21: 315
22: 315
61: 350
71: 400

21: 20
22: 30
61: 60
71: 120

CR ■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí - elektromagnetické
- ruční

vys./níz. tlak:
400/60

vys./níz. tlak:
4: 8/80
5: 20/160

HMT, HST ■ ventilový blok - elektromagnetické 315 HST - 2: 40
HST - 3: 80

HMT - 3: 90
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Ručně ovládané sedlové ventily

typ druh zařízení / provedení ovládání p max

(bar)
Q max

(l/min)

VH, VHR, VHP sedlový rozváděč, bez úniků oleje
■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
■ jednotlivý ventil pro montáž na panel
■ ventilový blok

- ruční VH, VHR, VHP -
1: 700

VH, VHR - 2: 500

VH, VHR, VHP - 1:
12

VH, VHR - 2: 25



Šoupátkové rozváděče
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3.2 Sedlový rozváděč typu G, WG a jiné

Sedlové rozváděče patří ke skupině rozváděčů. Jako kulové ventily těsní v zavřeném stavu

bez úniku oleje.

Sedlový rozváděč typu G, WG, H, P, K, T a D je na výběr jako 2/2, 3/2, 4/2, 3/3 a 4/3cestný

sedlový rozváděč s různými způsoby ovládání. Ovládáním páčkou lze zapnout tlak do

700 barů.

Vhodné připojovací bloky umožňují přímé připojení k potrubí. Sedlové rozváděče jsou k

dispozici jako spojení ventilů (ventilový blok) typu VB.

Vlastnosti a přednosti:
■ těsná konstrukce kuželového ventilu s velkou bezpečností spínání
■ ovládání elektromagnetické, mechanické, ruční nebo tlakem
■ malé síly spínání a měkké spínání bez rázů
■ provozní tlaky do 700 barů

Oblasti použití:
■ obráběcí stroje (třískové a beztřískové)
■ upínací prvky, lisovníky, přípravky
■ stroje na zpracování gumy a plastů
■ olejové hydraulické a pneumatické systémy

Druh zařízení: sedlový rozváděč,
bez úniků oleje

Provedení: jednotlivý ventil pro montáž na panel
kombinace s připojovacím blokem pro
připojení k potrubí

Ovládání: elektromagnetické 
tlakem (hydraulické, pneumatické)
mechanické (dotykový válec, dotykový hrot)
ruční (dotyková páka, otočný knoflík)

pmax: 350 - 700 barů

Qmax: 6 - 120 l/min
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Konstrukce a příklad objednávky

G R2 - 3 R - 1/2 - G24

napětí magnetu 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC

jednotlivé připojovací bloky pro připojení k potrubí další provedení:
■ připojovací bloky s obtokovým zpětným ventilem nebo přepouš-

těcím ventilem mezi P a R
■ připojovací blok se zpětnými ventily v Graetzově zapojení pro

neměnný směr průtoku u vzájemného směru průtoku

přídavné elementy ■ s násuvnou clonou pro přípojku P
■ s násuvným zpětným ventilem pro přípojku P
■ s uzávěrem zpětného tlaku pro přípojku R
■ sledování zdvihu (konstrukční velikost 3 a 4)

konstr. velikost konstrukční velikosti 0 až 4

■ konstrukční velikost 1 také s normovaným připojovacím obrazcem NG 6 (CETOP), typ NG

funkce ■ 2/2cestný ventil (R2, S2)
■ 3/2cestný ventil (3, Z3)
■ 3/3cestný ventil (21, 39)
■ 4/3cestný ventil (22, 48, 49)
■ 4/2cestný ventil (4, Z4)

ovládání ■ elektromagnetické (G, WG)
■ hydraulické (H)
■ pneumatické (P)
■ mechanické (K, T, F, D)
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Funkce

2/2cestný ventil 3/2cestný ventil 3/3cestný ventil 4/3cestný ventil 4/2cestný ventil

R2 S2 3 Z3 21, 39 22, 48, 49 4 Z4

- zjednodušené symboly u 3/3, 4/3 a 4/2cestných funkcí
- typ 21, 22 ne pro konstrukční velikost 4
- typ 39, 48, 49 jen v konstrukční velikosti 22
- typ 4, Z4 jen v konstrukční velikosti 1
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Ovládání:

elektromagnetické tlakem mechanické ruční

hydraulické pneumatické dotykový válec dotykový hrot dotyková páka otočná rukojeť

G WG H P K T F D

ovládací tlak pSt max

[bar]:
síla spínání 
[N]:

síla spínání 
[N]:

spínací moment 
[Ncm]:

400 ... 700 15 25 ... 80 51 ... 20 25 ... 80 45 ... 98

 
ovládací tlak pSt min

[bar]:

 
dráhy sepnutí 
[mm]:

 
dráhy sepnutí 
[mm]:

napětí magnetu:
12 V DC, 24 V DC 
(typ G) 
230 V AC 
(typ WG)

9 ... 16 2,5 ... 4 10,5 ... 30 4 a 5 20,5 ... 45

- magnetické ovládání také v provedení dle ATEX (24 V DC)
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Základní parametry a rozměry

jednoduchý ventil ventil s připojovacím blokem

rozměry

konstr. velikost Hmax H1max B Tmax T1 mmax [kg]

2/2- a 
3/2cestný

3/3- a 
4/3cestný

0 90,5 110,5 36 75 41,5 40,0 0,8/1,0

12 115 145 45 92 50 50 1,4/1,9

2, 22 126,5; 134,5 156,5; 161,5 56; 56 116; 116 62,5; 67,5 56; 56 2,9/3,9; 3,0/4,0

3 162 202 70 144 91,5 70 5,7/7,1

4 226 226 80 162 127 125 16,3/20,1

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová 
připojení

konstr.
velikost

elektromagnetické tlakem mechanické ruční

G WG H P K T F D P, R, A, B

0 6 300 ... 500 500 - - - 500 G 1/4

12 12 350 ... 500 (700) 500 ... 700 400 ... 700 400 ... 700 G 1/4 a G 3/8

2, 22 25 350 ... 500 (700) 500 400 ... 500 400 ... 500 G 3/8 a G 1/2

3 65 350 ... 400 400 350 - 350 - G 1/2 a G 3/4

4 120 350 - - G 3/4 a G 1
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Odpovídající technické datové listy:
■ Sedlový rozváděč typu G, WG a jiné: D 7300
■ Sedlový rozváděč typu NG, NGW a jiné: D 7300 N
■ Sedlový rozváděč typu G, WG a jiné se sledováním zdvihu: D 7300 H

Vhodný ventilový blok:
■ ventilové bloky typu VB: Strana 128

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163
■ s úsporným zapojením: D 7813, D 7833

Příklad zapojení:

RZ 4,0/2-12,3-B 75-V 5,5
- 3 x 690/400 V 50 Hz
 
VB 22 AM 1/500
-G 49/U 22
-8 E-2-G 24
 
GR 2-12-3/8 C-G 24

http://downloads.hawe.com/7/3/D7300-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/3/D7300N-en.pdf
http://www.hawe.cz/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/3/D7300N-cz.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7813-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7833-en.pdf


Šoupátkové rozváděče
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3.2 Ventilový blok (sedlový rozváděč) typu VB

Ventilový blok kombinuje různé ventily k řízení nezávislých spotřebičů.

Ventilový blok typu VB  se skládá z několika sedlových rozváděčů typu G, WG aj. , které

jsou spínány paralelně. Sedlové rozváděče těsní jako kulové ventily v zavřeném stavu bez

úniku oleje. Jsou připojeny přírubou na připojovacích deskách. Tyto připojovací desky

jsou přídržnými kotvami sepnuty s počátečním blokem (přípojka P a R) a koncovou deskou.

Do čerpadlového vedení a/nebo vedení spotřebiče jsou integrovány tlakové spínače nebo

přepouštěcí ventily.

Na výběr jsou 2/2 a 3/2 4/2, 3/3 a 4/3cestné sedlové rozváděče s různými způsoby ovládání.

Ventilový blok může být připojen přírubou přímo na kompaktní hydraulické agregáty.

Vlastnosti a přednosti:
■ kompaktní hydraulická ovládání pro vysoké tlaky
■ v kombinaci s kompaktními agregáty jsou možná nákladově příznivá kompletní řešení
■ odpadnutí časově náročných instalací díky již integrovaným hydraulickým agregátům
■ snadná údržba díky modulární konstrukci systémů

Oblasti použití:
■ obráběcí stroje (třískové a beztřískové)
■ upínací prvky, lisovníky, přípravky
■ stroje na zpracování gumy a plastů
■ olejové hydraulické a pneumatické systémy

Druh zařízení: sedlový rozváděč, bez úniků oleje

Provedení: ventilový blok pro připojení k potrubí
ventilový blok pro kombinaci s čerpadlovými
agregáty

Ovládání: elektromagnetické 
tlakem: hydraulické, pneumatické
ruční: dotyková páka, otočný knoflík

pmax: 500 - 700 barů

Qmax: 6 - 120 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

VB12 F M DCNR5 1 WG230

napětí magnetu 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC

velikost připojení G 1/4 (1), G 3/8 (2), G 1/2 (3)

ventilové segmenty symboly propojení: 2/2cestný ventil, 3/2cestný ventil, 3/3cestný ventil, 4/3cestný ventil, 4/2cestný
ventil

doplňkové vybavení pro ventilové segmenty
■ tlakové spínače v kanálu spotřebiče nebo čerpadla
■ regulační tlakový ventil k omezení tlaku v následujícím kanálu čerpadla
■ clony v kanálu čerpadla a/nebo uzávěru zpětného tlaku ve zpětném kanálu

připojovací desky
■ s 2cestným regulátorem průtoku v obtoku k nádrži
■ regulační tlakový ventil pro omezení tlaku v následujícím kanálu čerpadla
■ s přepouštěcím ventilem a škrticím ventilem
■ s obtokovým ventilem a/nebo střídavými ventily

mezidesky
■ s regulací tlaku v kanálu P nebo škrticím ventilem v kanálu A (výškové uspořádání)

ovládání

připojovací blok / adaptérová deska ■ pro připojení k potrubí
■ pro montáž na kompaktní čerpadlový agregát
■ pro montáž na hydroagregáty

základní typ, konstr. velikost typ VB, konstrukční velikost 01, 12, 21, 31, 41
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Funkce

Připojovací bloky:

A .-1/.. C, D, E F G

pro připojení k potrubí, s pevně nastaveným
přepouštěcím ventilem (/..- údaj o tlaku v
barech) nastavení tlaku nástrojem

pro montáž na hydroagregáty typu R, Z
a RZ, v závislosti na nádrži a konstrukční
velikosti

pro montáž na kompaktní čerpadlový agregát pomocí
připojovacího bloku (typ KA, HC, MP, MPN a HK)

Ventilové segmenty:

A D F B C E Q P O

- A ne pro VB 01, VB 11 pouze s připojovacím závitem G 1/4

H L N R Y I S T

zjednodušené symboly propojení

J, G39 G, G49 HX LX NX RX

zjednodušené symboly propojení zjednodušené symboly propojení

- J, I, Y, S, T, G39, G49 pouze pro VB 21, 22
- G ne pro VB 41
- HX, LX, NX, RX pouze pro VB 11

Koncové desky:

/2 /3 ... /65

sériová koncová deska koncová deska s vypouštěcím ventilem
akumulátoru

koncové desky s jedním nebo dvěma tlakovými
spínači typu DG 3..

- /2, /3 ... /65 pouze pro VB01 a VB11
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Základní parametry a rozměry

VB 01

připojovací blok

ventilové segmenty

tlakové spínače

koncová deska (zde s  
tlakovými spínači)

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m
[kg]

elektromagnetické tlakem ruční

M H P F D P, R, A, B H B T

jeden ventilový
segment

VB 01 6 300 ... 500 - 500 - 500 G 1/4 110 ... 135 38 40 0,6 ... 1,25

VB 12 12 350 ... 500 (700) 500 ... 700 400 ... 700 G 1/4 a G 3/8 139 ... 174 46 50 1,1 ... 2,3

VB 21 180 ... 220 58 63 2,0 ... 4,6

VB 22

25 350 ... 500 (700) 500 400 ... 500 G 3/8 a G 1/2

172 ... 221 58 70 2,2 ... 4,8

VB 31 65 350 ... 400 400 - 350 G 1/2 a G 3/4 202 ... 252 72 80 4,5 ... 9,1

VB 41 120 350 - - G 3/4 a G 1 265 ... 312 82 100 8,9 ... 14
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Odpovídající technické datové listy:
■ Skupina ventilů (sedlový rozváděč) typu VB: D 7302

Vhodné ventily:
■ sedlové rozvaděče s různým ovládáním: Strana 122

Vhodné příslušenství:
■ tlakové spínače typu DG 3.., DG 5 E: Strana 268
■ regulační tlakové ventily typu CDK: Strana 184

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163
■ Úsporné zapojení typu MSD: D 7813, D 7833

Příklad zapojení:

MP24A - H1,39/B5 - A1/300 - VB01FM - FRN/32 - 1 - WG230

Kompaktní čerpadlový agregát typu MP konstrukční velikost 2, připojova-
cí blok s přepouštěcím ventilem (s nastavitelným nástrojem)

Ventilový blok typu VB konstrukční velikost 0 se třemi ventily (druh
ovládání M (magnetické), napětí magnetu 230 V 50/60 Hz) a koncová
deska zde 32 s tlakovým spínačem a vypouštěcím ventilem

Klíčová data příkladu zapojení:
■ Qčerp. = cca 1,39 l/min (při 1450 ot./min)
■ pmax čerp. = 400 barů
■ psystém = 300 barů (nastavovací tlak přepouštěcího ventilu)
■ nádrž Vužit. = cca 6 l, Vcelk. = cca 7,7 l

 

Vhodné kompaktní čerpadlové agregáty:
■ typ MP, MPN, MPNW, MPW: Strana 54
■ typ HC, HCW, HCG: Strana 46
■ typ HK, HKF, HKL: Strana 58
■ typ NPC: Strana 44
■ typ KA, KAW: Strana 50
■ připojovací bloky typu A: Strana 68

Vhodné čerpadlové agregáty:
■ typ R: Strana 62
■ typ RZ: Strana 12

http://downloads.hawe.com/7/3/D7302-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7813-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7833-en.pdf


Sedlové rozváděče
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3.2 Sedlový rozváděč typu WN a WH

Sedlové rozváděče patří ke skupině rozváděčů. Jako kulové ventily těsní v zavřeném stavu

bez úniku oleje.

Sedlové rozváděče typu WN a WH jsou ventily pro montáž na panel. Na výběr jsou 2/2 a

3/2cestné sedlové rozváděče. Lze je také kombinovat jako 3/3 a 4/3cestné sedlové rozvádě-

če. Typ WH má interní uvolnění tlaku. Díky tomu je přípustný provozní tlak oproti typu WN

vyšší.

Vhodné připojovací bloky umožňují přímé připojení k potrubí. Sedlové rozváděče jsou k

dispozici jako spojení ventilů (ventilový blok) typu BWN a BWH.

Typová řada WN a WH zahrnuje ventily pro montáž na panel na bázi sedlových kulových

ventilů bez úniku oleje ve čtyřech konstrukčních velikostech. Částečnou integrací součástí

ventilů do magnetických těles vzniká mimořádně kompaktní konstrukce. Základní provedení

jsou provedena jako 2/2- a 3/2-cestné funkce.

Vlastnosti a přednosti:
■ příznivý poměr cena/výkon
■ nenáročné na místo
■ sedlové rozváděče bez úniku oleje
■ provedení magnetu v technice 8 W

Oblasti použití:
■ zemědělské a lesnické stroje
■ stavební stroje a stroje na stavební hmoty
■ upínací prvky, lisovníky, přípravky
■ zpracovatelská zařízení

Druh zařízení: sedlový rozváděč, bez úniků oleje

Provedení: jednotlivý ventil pro montáž na panel,
kombinace s připojovacím blokem pro
připojení k potrubí

Ovládání: elektromagnetické

pmax: 350 - 450 barů

Qmax: 5 - 60 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

WN 1 H 1 - 1/4 - G24

napětí magnetu 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC

■ provedení s konektorem M12 a magnetem 8 W

jednotlivý připojovací blok závitová připojení G 1/4, G 3/8, G 1/2

■ obtokový zpětný ventil nebo přepouštěcí ventil mezi P a R

přídavné elementy ■ uzávěr zpětného tlaku pro přípojku R
■ násuvná clona pro přípojku P
■ přepouštěcí ventil

funkce ■ 2/2cestný ventil (F, D, Q, E)
■ 3/2-cestný ventil (H, R, M, N)
■ 3/3-cestný ventil (J, U)
■ 4/2-cestný ventil (W)

základní typ, konstr. velikost typ WN, konstrukční velikost 1
typ WH, konstrukční velikost 1 až 4
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Odpovídající technické datové listy:
■ Sedlový rozváděč typu WN a WH: D 7470 A/1

Vhodné ventilové bloky:
■ typ BWN1, BWH: Strana 134

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163
■ s úsporným zapojením: D 7813, Úsporné zapojení typu MSD 4 P55:

D 7833

Funkce

D Q F E H N M R

- zobrazení typ WH
- typ WN1 bez magnetického odlehčení (odpadá potrubí prosáklého oleje)

Základní parametry a rozměry

jednoduchý ventil ventil s připojovacím blokem pro připojení k potrubí

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová 
připojení

rozměry
(jednoduchý ventil) 
[mm]

mmax

[kg]
rozměry 
(s připojovacím blokem) 
[mm]

m
[kg]

H B T H1 B1 T1

WN 1 5 320 ... 350 G 1/4 87 35 35 0,6 112 40 35 0,9

WH 1 8 450 G 1/4 87 35 35 0,6 112 40 35 0,9

WH 2 15 350 G 1/4 95,2 ... 101,7 35 35 0,65 ... 0,7 125,2 ... 131,7 40 40 1,0

WH 3 30 350 G 3/8 93,5 ... 103,5 45 45 1,2 ... 1,3 128,5 ... 138,5 50 50 1,8

WH 4 60 350 G 1/2 118 ... 133 60 60 2,7 ... 3,0 158 ... 173 70 70 3,6 ... 4,0

http://downloads.hawe.com/7/4/D7470A1-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7813-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7833-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7833-en.pdf
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3.2 Ventilový blok (sedlový rozváděč) typu BWN a BWH

Ventilový blok kombinuje různé ventily k řízení nezávislých spotřebičů.

Ventilový blok typu BWN, příp. BWH se skládá z několika sedlových rozváděčů typu WN, příp.

WH, které jsou spínány paralelně. Sedlové rozváděče těsní jako kulové ventily v zavřeném

stavu bez úniku oleje. Jsou připojeny přírubou na připojovacích deskách. Tyto připojova-

cí desky jsou přídržnými kotvami sepnuty s počátečním blokem (přípojka P a R) a koncovou

deskou. Do čerpadlového vedení a/nebo vedení spotřebiče jsou integrovány tlakové spínače

nebo přepouštěcí ventily.

Na výběr jsou 2/2 a 3/2 sedlové rozváděče . Lze je také kombinovat jako 3/3 a 4/3cestné

sedlové rozváděče. Ventilový blok může být připojen přírubou přímo na kompaktní hydraulic-

ké agregáty.

Vlastnosti a přednosti:
■ průchozí stavebnicový systém
■ adaptérové desky k připojení na čerpadlové agregáty, resp. pro kombinaci s jinými typy

ventilů
■ u provedení jako ventilový blok do připojovací desky integrovatelné dodatečné funkce,

jako přepouštěcí ventily, tlakové spínače aj.
■ energeticky efektivní řešení ve spojení s hydraulickými akumulátory

Oblasti použití:
■ obráběcí stroje (třískové a beztřískové)
■ zemědělské a lesnické stroje
■ těžební stroje (vč. těžby ropy)
■ stroje na zpracování gumy a plastů

Druh zařízení: sedlový rozváděč, bez úniků oleje

Provedení: ventilový blok
■ pro připojení k potrubí
■ kombinace s čerpadlovými agregáty

Ovládání: elektromagnetické

pmax: 350 - 450 barů

Qmax: 5 - 60 l/min
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Konstrukce a příklad objednávky

BWH2 A-1/300 - FH5N5 - 1 - 1 - G24

napětí magnetu 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC

■ i provedení s konektorem M12 a magnetem 8 W

velikost připojení G 1/4, G 3/8

koncová deska ■ s jedním nebo dvěma tlakovými spínači
■ s vypouštěcím ventilem akumulátoru
■ s dodatečným přepouštěcím ventilem v kanálu čerpadla

ventilové segmenty ■ cestné ventily typu WH, resp. WN
■ doplňkové vybavení pro ventilové segmenty:

■ uzávěr zpětného tlaku
■ tlakové spínače v kanálu spotřebiče nebo čerpadla
■ přepouštěcí ventily v kanálu spotřebiče
■ tlakové regulační ventily k omezení tlaku v následném kanálu čerpadla

■ dodatečné segmenty:

■ tlakové regulační ventily
■ jednoduchá připojovací deska s tlakovým spínačem
■ dělicí deska pro kanál P

připojovací blok / adaptérové desky ■ pro připojení k potrubí, s /bez přepouštěcího ventilu, regulovatelného / pevně nastaveného,
s/bez prop. přepouštěcího ventilu

■ pro montáž na kompaktní čerpadlové agregáty
■ pro montáž na hydroagregáty
■ adaptérové desky pro kombinaci s cestnými ventily typové řady BVZP nebo SWR/SWP

základní typ, konstr. velikost typ BWN, konstrukční velikost 1 typu BWH, konstrukční velikost 1 až 3
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Funkce

Připojovací bloky / adaptérové desky:

A-1/... C F

pro připojení k potrubí, s pevně nastaveným přepouště-
cím ventilem (/...- údaj o tlaku v barech) nastavení tlaku
nástrojem

pro montáž na
hydroagregáty

pro montáž na kompaktní čerpadlový agregát pomocí
připojovacího bloku (typ KA, HC, MP, MPN a HK)

Ventilové segmenty:

D F B Q A C E D

O H N M R K

I Y S T J U L

Doplňkové vybavení pro ventilové segmenty:

■ Tlakové spínače v kanálu spotřebiče nebo čerpadla. Tlakové spínače (typ DG 3..) se připevňují přírubou přímo na připojovací desku.
■ Přepouštěcí ventily v kanálu spotřebiče (pro 3/2- nebo 3/3-cestné ventily, pro konstrukční velikost 1). Přepouštěcí ventil je integrován přímo v

připojovací desce.
■ Redukční ventily pro omezení tlaku v následném kanálu čerpadla.

Koncové desky:

1 2 3../3..

sériová 
koncová deska

koncová deska s 
vypouštěcím ventilem
akumulátoru

koncová deska s jedním nebo dvěma 
tlakovými spínači v kanálu P
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Odpovídající technické datové listy:
■ Skupina ventilů (sedlový rozváděč) typu BWN a BWH: D 7470 B/1
■ Sedlový rozváděč typu WN a WH: D 7470 A/1

Kombinovatelné připojovací bloky:
■ typ A: Strana 68

Kombinovatelné kompaktní čerpadlové agregáty:
■ typ HC, HCW, HCG: Strana 46
■ typ HK, HKF, HKL: Strana 58

■ typ NPC: Strana 44
■ typ KA, KAW: Strana 50

Kombinovatelné čerpadlové agregáty:
■ typ R: Strana 62

Vhodné hydraulické příslušenství:
■ tlakové spínače typu DG 3.., DG 5E: Strana 268
■ regulační tlakové ventily typu CDK: Strana 184

Základní parametry a rozměry

BWH

Provedení pro připojení k potrubí:

připojovací blok 

koncová deska

tlakové spínače

tlakové spínače

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová připojení
P, R, A, B

rozměry 
[mm]

m 
[kg]

H T B

BWN 1 5 350 G 1/4 116,5 ... 131,5 38 40 0,8 ... 0,9

BWH 1 8 450 G 1/4 116,5 ... 131,5 38 40 0,8 ... 0,9

BWH 2 15 350 G 1/4 122 ... 157,5 38 50 0,9 ... 1,1

BWH 3 30 350 G 3/8 155,5 ... 168 50 60 1,9 ... 2,4

- Hmotnost m [kg] na jednotlivý prvek: + 0,3 kg na namontovaný tlakový spínač

http://downloads.hawe.com/7/4/D7470B1-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/4/D7470A1-en.pdf
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3.2 Sedlový rozváděč typu EM a EMP

Sedlové rozváděče patří ke skupině rozváděčů. Jako kuželové ventily těsní v zavřeném stavu

bez úniku oleje.

Sedlové rozváděče typu EM a EMP jsou šroubovací ventily. Na výběr jsou 2/2cestné sedlové

rozváděče s nepřímým řízením nebo přímým elektromagnetickým řízením. Sedlový rozváděč

typu EM je k dispozici jako spínací ventil nebo s tlumeným spínáním (soft-shift). Typ EMP je

proporcionálně spínaný sedlový rozváděč.

Vhodné připojovací bloky umožňují přímé připojení k potrubí nebo montáž na panel.

Dodáváme také doplňkové komponenty, např. vypouštěcí ventil, obtokový škrticí ventil,

tlakový spínač nebo regulátor průtoku.

Vlastnosti a přednosti:
■ v uzavřené spínací poloze bez úniku oleje
■ přímo spíná do cca 3 l/min a nepřímo spíná do 160 l/min
■ nízké průtokové odpory i při velkých objemových proudech
■ dlouhá životnost díky tvrzeným sedlům

Oblasti použití:
■ jeřáby a zvedací zařízení
■ výroba silničních vozidel
■ dopravní technika (podniková dopravní vozidla atd.)
■ manipulační a montážní technika (průmysloví roboti apod.)

Druh zařízení: sedlový rozváděč, bez úniků oleje

Provedení: šroubovací ventil
kombinace s připojovacím blokem pro
připojení k potrubí
kombinace s připojovacím blokem pro sklopné
šroubení
kombinace s připojovacím blokem pro
deskovou konstrukci

Ovládání: elektromagnetické

pmax: 450 barů

Qmax: 1 - 160 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

EM21 V - 3/8 - G24

napětí magnetu 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC

provedení s
■ rovněž konektorem M12 a magnetem 8 W
■ bajonetovým konektorem, konektorem KOSTAL a konektorem AMP

připojovací bloky provedení s
■ vypouštěcím ventilem
■ vypouštěcím ventilem a ventilem spouštěcí brzdy
■ vypouštěcím a obtokovým zpětným ventilem
■ obtokovým škrticím ventilem
■ tlakovým spínačem
■ 2-cestným regulátorem průtoku

funkce ■ V - 2/2-cestný ventil (otevřít)
■ S - 2/2-cestný ventil (zavřít)

základní typ, konstr. velikost ■ typ EM: spínací ventil, konstrukční velikost 1 až 4
■ typ EMP: prop. ventil, konstrukční velikost 1 až 4
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Funkce

průtok ve směru šipky směr průtoku
libovolný

průtok ve směru šipky směr průtoku
libovolný

rozpínač spínač

přímo 
ovládaný

EM .1 D EM .1 DS

nepřímo 
ovládaný

EM .1 V EMP .1 V EM .2 V EM .1 S EMP .1 S EM .2 S

Příklad zapojení:

HMPL 5 US 1/PVPV/250-3
- A2 L 25/25/EI/3 BL 5 D7/120
- 32 L 25/25 C160/EI
- 32 L 63/63 C220/EI
- E4 - AMP 12 K4
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Základní parametry a rozměry

šroubovací ventil ventil s připojovacím blokem pro připojení k potrubí

šroubovací ventil

připojovací blok

šroubovací ventil ventil s připojovacím blokem

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
G m

[kg]
závitová
připojení

rozměry 
[mm]

m
[kg]

H1 H2 B T

EM 11 (D, DS) 5 450 M 14 x 1,5 0,3 G 1/4 40 cca 120 20 35 0,6

EM 21 (D, DS) 3 400 M 18 x 1,5 0,35 G 1/4 50 cca 120 30 45 0,7

G 1/4 20 35EM 1.. (V, S) 20 450 M 14 x 1,5 0,3

G 3/8

40 cca 120

25 45

0,6

G 3/8 45EM/EMP 2.. (V, S) 40 400 M 18 x 1,5 0,35

G 1/2

50 cca 120 30

50

0,7

G 1/2 55EM/EMP 3.. (V, S) 80 400 M 18 x 1,5 0,4

G 3/4

60 cca 133 40

60

1,0

G 3/4 40 65EM/EMP 4.. (V, S) 160 400 M 33 x 2 0,6

G 1

70 cca 150

50 70

1,2

- Tlaky nad 300 barů pouze u základních bloků z oceli, u jiných materiálů (např. litina, hliník) případně vezměte v úvahu menší pevnost závitu.
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Odpovídající technické datové listy:
■ sedlové rozváděče typu EM, EMP: D 7490/1, D 7490/1 E

Vhodné příslušenství:
■ tlakové spínače typu DG 3.., DG 5E: Strana 268
■ spouštěcí brzdné ventily typu SB, SQ, SJ: Strana 214
■ Odpovídající proporcionální zesilovače: Strana 276

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163
■ s úsporným zapojením: D 7813, D 7833

Příklad zapojení:

KA 442 LFK/HH 13,1/13,1
-SS-A 1 F 3/200
-BA 2 
-NBVP 16 G/R-GM/NZP 16 TSPG/TB 0/3 
-NBVP 16 G/R-GM/3
-2-G 24
-X 84 G-9/250
-3 x 400/230V 50 Hz-4,0 kW/24V DC

 

Vhodné produkty:
■ mezidesky NG 6 typu NZP: D 7788 Z
■ připojovací bloky typu HMPL a HMPV: Strana 104
■ zvedací/spouštěcí ventily typu HSV: Strana 150
■ zvedací moduly typu HST, HMT aj.: Strana 154

http://downloads.hawe.com/7/4/D74901-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/4/D74901E-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7813-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7833-en.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/7/D7788Z-en.pdf
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3.2 Sedlový rozváděč typu BVG, BVP a NBVP

Sedlové rozváděče patří ke skupině rozváděčů. Jako kuželové ventily těsní v zavřeném stavu

bez úniku oleje.

Sedlový rozváděč typu BVG se montuje přímo do potrubí. Ventily typu BVP a NBVP jsou

ventily pro montáž na panel. Typ NBVP má normovaný připojovací obrazec jmenovité

hodnoty NG 6. Na výběr jsou 2/2, 3/2, 3/3 a 4/3cestné sedlové rozváděče s různými způsoby

ovládání. Přípojky mají stejnou hodnotu pevnosti v tlaku.

Podle požadavků na funkčnost jsou do typu NBVP integrovány např. zpětný ventil, clona (ze

strany spotřebiče) a/nebo zpětný ventil s clonou. Typ NBVP se používá společně s jinými

ventily ve ventilovém bloku typu BA ke kompletnímu řízení hydrauliky.

Vlastnosti a přednosti:
■ provedení s ochranou proti výbuchu
■ 4. spínací poloha u 4/3cestných ventilů
■ magnety 8 W

Oblasti použití:
■ obráběcí stroje
■ dřevoobráběcí a dřevozpracující stroje
■ zkušební stroje
■ výroba přípravků

Druh zařízení: sedlový rozváděč, bez úniků oleje

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
jednotlivý ventil pro montáž na panel

Ovládání: elektromagnetické
hydraulické
pneumatické
ruční

pmax: 400 barů

Qmax: 20 ... 50 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

BVG1 - R /B2 - 1/4 - WGM 230

ovládání elektromagnetické, hydraulické, pneumatické, ruční

velikost připojení, resp. připojovací blok

přídavné elementy ■ clona v přípojce
■ NBVP: clona a/nebo zpětný ventil v kanálu P, clona, zpětný ventil s clonou a/nebo tlakové spínače v

kanále A, B, uzávěra zpětného tlaku v T

funkce ■ 2/2-cestný ventil (R, S), i provedení se sledováním zdvihu (RK, SK)
■ 3/2-cestný ventil (Z, Y), i provedení se sledováním zdvihu (ZK)
■ 4/3cestný ventil (G, D)

základní typ, konstr. velikost typ BVG a BVP, konstrukční velikost 1 a 3
typ NBVP (s normovaným připojovacím obrazcem NG 6), konstrukční velikost 1



www.hawe.de | 03-2015-4.0 | 143

Ovládání:

elektrické hydraulické

napětí magnetu: 12 V DC, 24 V DC, 110V AC, 230 V AC

■ BVP 1, NBVP16 i v provedení odpovídajícím normě ATEX
■ provedení s konektorem M12 a magnetem 8 W

ovládací tlak:
pSt min = 24 barů 
pSt max = 320 barů

pneumatické ruční

ovládací tlak:
pSt min = 2 ... 3,5 barů 
pSt max = 15 barů

ovládací moment:
cca 1,5 ... 3 Nm

Funkce

R RK S SK Z

- jsou k dispozici další symboly propojení

ZK Y G D

- jsou k dispozici další symboly propojení
- G, D: pouze pro typ NBVP16
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Základní parametry a rozměry

BVG BVP, NBVP

provedení pro připojení k potrubí 
(elektromagnetické ovládání)

provedení pro montáž na základní desku 
(hydraulické ovládání)

Qmax [l/min] pmax [bar] závitová připojení rozměry [mm] mmax [kg]

A, B, C Hmax Bmax Tmax

BVG 1 60 40 1,6

BVP 1

20 400 / 2501) G 1/4, G 3/8 115 (130)

35 39 1,0

NBVP 16 20 400 / 2501) Dn 6 230 45 45 2,1

BVG 3 145 80 50 3,3

BVP 3

50 320 G 1/2

155 50 76 2,4

1) v případě elektrického ovládání GM.. a WGM
- BVE: šroubovací ventil, k dostání také s připojovacím blokem pro připojení k potrubí
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Odpovídající technické datové listy:
sedlové rozváděče
■ sedlové rozváděče typu BVG 1 a BVP 1: D 7765
■ Sedlový rozváděč typu NBVP 16: D 7765 N

Vhodné produkty
■ typ BA: Strana 70
■ typ NZP: Strana 70
■ typ BVH: Strana 76

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163
■ s úsporným zapojením: D 7813, D 7833

Příklad zapojení:

BA2A5

- NBVP16G/B2.0R/3
- NBVP16G/B2.0R/3
- NBVP16G/R/S/NZP16Q22/3
- NBVP16G/R/S/NZP16Q22/3
- NBVP16Y/B2.0R/2/NZP16CZ5/50/3 - X84V - 9/100A
- NBVP16W/B2.0R/3
- 2 - LM24

http://downloads.hawe.com/7/7/D7765-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7765N-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7813-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7833-en.pdf
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3.2 Sedlový rozváděč typu BVE

Sedlové rozváděče patří ke skupině rozváděčů. Jako kuželové ventily těsní v zavřeném stavu

bez úniku oleje.

Sedlový rozváděč typu BVE je šroubovací ventil. Na výběr jsou 2/2 a 3/2cestné sedlové

rozváděče. Přípojky mají stejnou hodnotu pevnosti v tlaku.

Volitelně je k dispozici verze pro vysoce viskózní média (např. mazací oleje). Vhodné

připojovací bloky umožňují přímé připojení k potrubí nebo montáž na panel.

Vlastnosti a přednosti:
■ volně volitelný směr průtoku
■ žádné vzájemné působení mezi ovládacími prvky a médiem
■ působením vyšších teplot nemůže dojít k pryskyřičnatění ani slepení.
■ vhodné pro vysoce viskózní média (např. mazací tuk)

Oblasti použití:
■ mazací zařízení
■ těžební stroje
■ stavební stroje
■ manuální zdvihací a montážní technika Druh zařízení: sedlový rozváděč, bez úniků oleje

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
jednotlivý ventil pro montáž na panel

Ovládání: elektromagnetické

pmax: 500 bar

Qmax: 20 ... 300 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

BVE1 - R -B1,0 - G 24 - 3/8

velikost připojení, resp. připojovací blok

ovládání elektromagnetické

přídavné elementy ■ clona v přípojce

funkce ■ 2/2-cestný ventil (R, S)
■ 3/2-cestný ventil (Z)

základní typ, konstrukční velikost typ BVE, konstrukční velikost 1, 3 a 5

Ovládání:

elektrické

napětí magnetu: 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
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Související technické datové listy:
sedlové rozváděče
■ Sedlový rozváděč typu BVE: D 7921

Podobné produkty:
■ typ BA: Strana 70
■ typ NZP: Strana 70
■ typ BVH: Strana 76
■ typ BVG, BVP, NBVP: Strana 142

Odpovídající přístrojové konektory:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163
■ s úsporným zapojením: D 7813, D 7833

Funkce

R S Z

Základní parametry a rozměry

BVE

Qmax [l/min] pmax [bar] rozměry [mm] mmax [kg]

Hmax Bmax

BVE 1 20 500 121 37 0,4

BVE 3 70 400 122,5 45 0,7

BVE 5 300 400 206,5 72 1,5

http://downloads.hawe.com/7/9/D7921-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7813-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7833-en.pdf
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3.2 Sedlový rozváděč typu VP

Sedlové rozváděče patří ke skupině rozváděčů. Jako kuželové ventily těsní v zavřeném stavu

bez úniku oleje.

Sedlový rozváděč typu VP je ventil pro montáž na panel. Na výběr jsou 2/2, 3/2 a 4/2cestné

sedlové rozváděče s různými způsoby ovládání. Přípojky mají stejnou hodnotu pevnosti v

tlaku.

Sedlový rozváděč typu VP je vhodný zejména pro vysoce viskózní média (např. mazací oleje).

Vhodné připojovací bloky umožňují přímé připojení k potrubí.

Vlastnosti a přednosti:
■ libovolný směr průtoku
■ žádné vzájemné působení mezi ovládacími prvky a médiem
■ působením vyšších teplot nemůže dojít k zasmolení ani slepení
■ vhodný pro vysoce viskózní média (např. mazací oleje)
■ provedení s ochranou proti výbuchu

Oblasti použití:
■ mazací zařízení
■ těžební stroje
■ stavební stroje a stroje na stavební hmoty
■ manipulační a montážní technika

Druh zařízení: sedlový rozváděč, bez úniků oleje

Provedení: jednotlivý ventil pro montáž na panel

Ovládání: elektromagnetické
hydraulické
pneumatické

pmax: 400 barů

Qmax: 15 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

VP1 - R - 3/4 - G24

ovládání ■ elektromagnetické
■ mechanické: dotykový válec, dotykový hrot
■ ruční: dotyková páka, otočný knoflík

volitelně připojovací blok pro přímé připojení k potrubí

funkce 2/2-cestný sedlový rozváděč (R, S)
3/2-cestný sedlový rozváděč (Z)
4/2-cestný sedlový rozváděč (W, G)

základní typ, konstr. velikost typ VP, konstrukční velikost 1

■ i v provedení vyhovujícím normě ATEX

Ovládání:

elektrické hydraulické pneumatické

Napětí magnetu: 
12 V DC; 24 V DC; 110 V AC, 230 V AC

ovládací tlak: 
pSt min = 24 barů 
pSt max = 320 barů

ovládací tlak: 
pSt min = 2 - 3,5 baru 
pSt max = 15 barů
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Odpovídající technické datové listy:
■ Sedlový rozváděč typu VP: D 7915

Podobné produkty:
■ sedlové rozváděče typu BVG1, BVP1, NBVP16: 

Strana 142
■ sedlový rozváděč typu BVE: 

Strana 146

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163
■ s úsporným zapojením: D 7813, D 7833

Funkce

R S Z G W

Základní parametry a rozměry

jednoduchý ventil 
příklad: VP1 R - G24

provedení s připojovacím blokem
příklad: VP1 W - 3/4 - WG 230

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

mmax

[kg]

A, B, C Hmax Bmax Tmax

VP 1 127 40 50 1,0

VP 1 s 
připojovacím blokem

15 400 G 1/4, G 3/8, 
G 3/4

147 ... 177 50 ... 100 45 ... 80 1,5 ... 2,2

- Hmax: hodnoty platné pro elektromagnetické ovládání

http://downloads.hawe.com/7/9/D7915-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7813-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7833-en.pdf
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3.2 Zvedací/spouštěcí ventil typu HSV

Zvedací/spouštěcí ventily jsou kombinací rozváděčů a průtokových ventilů.

Ventilový blok typu HSV nabízí funkci 2/2cestného sedlového rozváděče s elektrickým

ovládáním ke snížení zatížení. Nastavitelné škrticí ventily nebo regulátory průtoku nezávis-

lé na zatížení kontrolují rychlost klesání. Integrovaný přepouštěcí ventil omezuje přípustné

zatížení.

Zvedací/spouštěcí ventil typu HSV se používá k řízení zvedacích zařízení s jednočinnými

válci.

Vlastnosti a přednosti:
■ Optimální ovládání funkce zdvihání a spouštění
■ Vysoké tlaky do 400 barů
■ bez úniku oleje, nepřipouští nežádoucí klesnutí břemen a plošin
■ Integrovaná pojistka proti přetlaku

Oblasti použití:
■ Jeřáby a zvedací zařízení
■ Dopravní technika
■ Výroba silničních vozidel
■ Důlní stroje

Druh zařízení: kombinace ventilů tvořená:
■ 2/2-cestným sedlovým rozváděčem s

elektrickým ovládáním
■ přepouštěcím ventilem
■ zpětným ventilem volitelně
■ škrticím ventilem nebo 2-cestným

regulátorem průtoku

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí

Ovládání: elektromagnetické

pmax: 315 - 400 barů

Qmax: 20 - 120 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

HSV21 - R1 - R-150 - G24

napětí magnetu 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
HSV 21 a HSV 22 v provedení chráněném proti výbuchu

přepouštěcí ventil pevně nastavený nebo regulovatelný, 
nastavení tlaku v barech

funkce

základní typ, konstr. velikost typ HSV, konstrukční velikosti, 2, 4 a 7
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Odpovídající technické datové listy:
■ Zvedací/spouštěcí ventil typu HSV: D 7032

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163
■ s úsporným zapojením: D 7813, D 7833

Funkce

se škrticím ventilem bez škrticího ventilu s/bez škrticího
ventilu

s 2-cestným
regulátorem
průtoku

R 1 R 2 R 3 R 4 S 1 - S 4 R 6

HSV 21
HSV 22
HSV 41
HSV 71

Základní parametry a rozměry

HSV 21 a HSV 22 HSV 41 a HSV 71

2/2-cestný ventil

Přepouštěcí 
ventil

Škrticí ventil

2/2cestný ventil

Přepouštěcí 
ventil

Škrticí ventil

Qmax [l/min] pmax [bar] závitová připojení rozměry [mm] m [kg]

P A, R H T T1

HSV 21 20 315 G 3/8 G 3/8 viz výkres 2,2

HSV 22 30 315 G 3/8 G 1/2 viz výkres 2,2

HSV 41 40 400 G 1/2 G 1/2 112 50 140 2,2

HSV 71 120 315 G 3/4 G 3/4 100 80 160 3,1

http://downloads.hawe.com/7/0/D7032-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7813-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7833-en.pdf
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3.2 Spínač typu CR

Spínače kombinují funkce sedlového rozváděče, tlakového ventilu a zpětného ventilu. Řídí

dvojstupňová čerpadla, kombinaci vysokotlakého a nízkotlakého čerpadla, u lisů se spodním

a horním tlakem. Okruh nízkého tlaku a okruh vysokého tlaku jsou sloučeny kvůli zrychlené-

mu chodu.

Jestliže je dosažena nebo překročena hodnota nízkého tlaku, přepne spínač typu CR okruh

nízkého tlaku na oběh. Vysokotlaké čerpadlo vykoná lisovací proces. Předběžná dekomprese

spínače působí samočinně. Vyvolá plynulou dekompresi, díky níž se lis odlehčí. V uzavřené

poloze je spínač těsný bez úniku oleje.

Spínač typu CR může být připojen přírubou přímo na hydraulické agregáty typu MPN a RZ.

Vlastnosti a přednosti:
■ Speciální ventil k řízení lisů se spodním pístem
■ Plynulé, k materiálu šetrné přepínání
■ Udržování lisovacího tlaku bez úniku oleje
■ Plně automatické přepínání nízkotlakého čerpadla na oběh

Oblasti použití:
■ Obráběcí stroje (lisy)
■ Dřevoobráběcí a dřevozpracující stroje
■ Tiskařská a papírenská technika
■ Potravinářské a balicí stroje

Druh zařízení: kombinace ventilů tvořená:
■ 2/2-cestným sedlovým rozváděčem
■ kulovým zpětným ventilem
■ tlakovým ventilem

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí

Ovládání: elektromagnetické
ruční

pmax: HP 400 barů
NP (0) ... 60 barů

Qmax: HP 8 ... 20 l/min
ND 80 ... 160 l/min
A → R 200 ... 300 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

CR4 M-WG230 - 400/60

nastavení tlaku [bar] vysoký tlak / nízký tlak

druh ovládání ■ elektromagnetické 
napětí magnetu 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC

■ ruční

základní typ, konstr. velikost typ CR, konstrukční velikosti 4 a 5
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Odpovídající technické datové listy:
■ Spínač typu CR: D 7150

Podobné produkty:
■ dvojstupňové ventily typu NE: Strana 196

Vhodné čerpadlové agregáty:
■ hydroagregáty typu RZ: Strana 62
■ kompaktní čerpadlový agregáty typu MP, MPN, MPNW, MPW: Strana 54

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163

Funkce

CR 4M a CR 5M CR 4H

Základní parametry a rozměry

CR 4M CR 4H

přepouštěcí ventilovládací magnet

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová připojení rozměry 

[mm]
m
[kg]

HD ND A→R HD ND A a R HD ND M H B T

CR 4M 8 80 200 400 (0) ... 60 G 1 G 1/4 G 3/4 G 1/4 max. 247,5 50 100 5,2

CR 4H 8 80 200 400 (0) ... 60 G 1 G 1/4 G 3/4 G 1/4 max. 202 50 100 4,7

CR 5M 20 160 300 400 (0) ... 60 G 1 1/4 G 3/8 G 1 G 1/4 max 277,5 63 135 10,0

http://downloads.hawe.com/7/1/D7150-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
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3.2 Zvedací modul typu HMT a HST

Zvedací moduly nebo regulační ventily zvedacího mechanismu jsou kombinací rozváděčů a

tlakových ventilů. Slouží k ovládání zvedání. Objemový proud je přitom proporcionálně řízen

nebo omezen jak ke zvedání, tak i ke spouštění.

U zvedacího modulu typu HMT a HST se používají sedlové rozváděče, které bezpečně zadržují

zatížení. K omezení maximálního objemového proudu se používají 2cestné regulátory

průtoku.

Ventilové segmenty typu SWS se mohou z hlediska místa úsporně připevňovat přírubou

přímo na zvedací modul, aby mohly řídit doplňkové funkce. Zvedací modul typu HMT a HST je

vhodný pro použití u pozemních dopravníků a zemědělských strojů.

Vlastnosti a přednosti:
■ flexibilní dimenzování pro systémy s konstantním nebo regulačním čerpadlem
■ malá potřeba místa díky ocelovému provedení
■ flexibilní kombinace s rozváděči

Oblasti použití:
■ dopravní technika (podniková dopravní vozidla atd.)
■ jeřáby a zvedací zařízení
■ výroba silničních vozidel

Druh zařízení: kombinace ventilů, podle typu 
tvořená:
■ 2-cestným regulátorem průtoku
■ 2-cestnými sedlovými ventily
■ cestnými šoupátkovými funkcemi

Provedení: ventilový blok

Ovládání: elektromagnetické

pmax: 315 barů

Qmax: 120 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

HMT34D - 1/250 - G/MP/0/2 - 31EP - G 24

koncová deska ■ se dvěma dalšími vstupy čerpadel a jednou přípojkou odpadního kanálu
■ s proporcionálním obtokovým ventilem
■ s magnetickými ventily pro řízení parkovací brzdy

ventilové segmenty, nástavbové bloky a mezibloky různé mezibloky pro sklopné stožáry, posuvné stožáry, doplňující
hydrauliku
sekce rozváděčů typu SWR 1 s doplňkovými funkcemi 
sekce rozváděčů typu SWS 2

připojovací blok nastavení tlaku [bar] na přepouštěcím ventilu

další provedení
■ připojovací bloky typu SWR, SWS

■ s děličem množství
■ s/bez přepouštěcího ventilu
■ s uzavíracími ventily pro P a H (zdvih)

základní typ zvedací moduly a regulační ventily zdvihacích ústrojí
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Koncept pohonu a oblast použití:
koncept pohonu oblast použití

1 2 zdvihací plošina malý zdvihací vozík,
vedený zdvihací vozík

vyvažovaný 
vozík

posuvný 
zdvihací vozík

kompletovací vozík 
(vysoký regál)

člověk dole člověk nahoře

HST x x x x x x x x

HMT x x x x (x)

Koncepty pohonů:
■ 1: konstantní čerpadlo, zvedání/spouštění regulátorem (škrticí ventil)
■ 2: zvedání pomocí čerpadla regulovaného otáčkami; spouštění regulátorem (škrticí ventil)

Příklady zapojení:

HMT 34-1/200-70F 
-G/M/0/2 AN40 BN130 
-D/M/0/02 
-31E-P12/G 24

Zvedací modul typu HMT, konstrukční velikost 3, velikost připojení 4 s přepouštěcím ventilem (nastaveným na 200 barů), regulátor odtoku s
regulační clonou 70 l v klidové poloze uzavřenou; segment G s šokovými a dosávacími ventily (hodnoty nastavení 40 a 130 barů) v montážním
bloku; koncová deska s obtokovým ventilem otevřeným v nulové poloze, napětí proporcionálního magnetu pro regulátory průtoku 12 V DC, napětí
magnetu pro šoupátkové a sedlové rozváděče 24 V DC

Hlavní zdvih

Sklápění

Nastavení vidlice
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Funkce

zvedací moduly a připojovací bloky:

HST HMT

mezibloky (hlavní nebo inicializační zdvih):

konstrukční velikost 2 konstrukční velikost 3

D T2 G/M/DW/2 AN... BN... T2

- konstrukční velikost 2: schéma otvorů SWR 1, konstrukční velikost 3: schéma otvorů SWR 2/SWS 2

Koncové desky:

konstrukční velikost 2 a 3 konstrukční velikost 2 a 3 konstrukční velikost 3 konstrukční velikost 3

1 2 21E 31E
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Odpovídající technické datové listy:
■ typ HMT: Sk 7758 HMT ff
■ typ HST: Sk 7650 HST ff

Nákresy dalších bloků zvedacích modulů na vyžádání

Podobné produkty:
■ cestné šoupátkové rozváděče typu SWR, SWS 2: Strana 90
■ připojovací bloky typu HMPL a HMPV: Strana 104

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163
■ s úsporným zapojením: D 7813, D 7833

Základní parametry a rozměry

HMT 34 ...

zvedací modul segmenty posunovače

koncová deska

HST 3 ...

zvedací modul segmenty posunovače

Qmax [l/min] pmax (bar) poznámka závitová připojení

HST 2 20 - 40 P, R, H = G 1/2; M = G 3/8

HST 3 30 - 60 P, R, H = G 3/4; M = G 3/8

HMT 3 70 - 90 H, P, R = G 1/2; M = G 3/8

HMT 34 70 - 90

315 připojovací bloky 
zvedacího modulu 
montovaná zařízení: 
- ventilové sekce SWR/SWS
- mezibloky
- koncové desky

H = G 3/4; P, R = G 1/2; M = G 3/8

http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7813-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7833-en.pdf
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3.2 Sedlový rozváděč typu VH, VHR a VHP

Sedlové rozváděče patří ke skupině rozváděčů. Jako kulové ventily těsní v zavřeném stavu

bez úniku oleje.

Ruční páka ovládá výstředníkovou hřídel, která řídí zvedáky pro otevírání a zavírání sedla

ventilu. Ovládání se provádí ruční pákou se samočinným středěním v nulové poloze nebo

se západkou. Sedlový rozváděč typu VH je vhodný pro připojení k potrubí. Blok sedlových

rozváděčů typu VHR tvoří několik ventilů typu VH, které jsou přídržnou kotvou sepnuty do

ventilového bloku v paralelním spínání. Sedlový rozváděč typu VHP je k dispozici jako ventil

pro montáž na panel.

Vlastnosti a přednosti:
■ Tlaky do 700 barů manuálně přepínatelné
■ Ovládání ruční pákou se samočinným středěním v nulové poloze 

nebo se západkou
■ Možné uspořádání do ventilového bloku
■ Technologie sedlových rozváděčů bez úniku oleje

Oblasti použití:
■ Těžební a stavební stroje
■ Offshore a námořní technika
■ Technologická zařízení
■ Olejohydraulické a pneumatické systémy

Druh zařízení: sedlový rozváděč, bez úniků oleje

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
jednotlivý ventil pro montáž na panel,
ventilový blok

Ovládání: ruční

pmax: 500 - 700 barů

Qmax: 12 - 25 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

VH 1
VHR 1

H1
G1/N1/E2

funkce / ventilové segmenty s ovládáním ruční páka s vratnou pružinou (1) nebo západkou (2)

další provedení:
■ ovládání stykačovým kontrolérem pro sledování nulové polohy (K), 

volitelně pro jednoduché ventily a svazky ventilů

základní typ, konstr. velikost typ VH (jednoduchý ventil, připojení k potrubí)
typ VHP (jednoduchý ventil, montáž na desku)
typ VHR (blok cestných ventilů) 
konstrukční velikost 1 a 2

Ovládání:

vratná pružina západka

symbol propojení typu VHR..

- Vratná pružina: samočinný vlastní zpětný pohyb do nulové polohy pouze do cca 50 barů. při tlacích nad 50 - 700 barů je třeba páku ručně vrátit.
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Odpovídající technické datové listy:
■ Sedlový rozváděč typu VH, VHP a VHR: D 7647

Podobné produkty:
■ sedlové rozváděče typu BVG 1, BVP 1: "Sedlový rozváděč typu BVG,

BVP a NBVP"
■ Sedlový rozváděč typu NBVP 16: D 7765 N

Funkce

základní symbol symbol propojení

VH VHP VHR G E M N D H L S

- u typu VHR max. 7 nebo 5 ventilů (konstrukční velikost 1 nebo 2) kombinovatelné
- Typ H, L a S jen jako jednoduchý ventil, nevhodné pro typ VHR

Základní parametry a rozměry

jednoduchý ventil VH.. ventilový blok VHR..

Qmax [l/min] pmax [bar] závitová připojení rozměry [mm] m [kg]

H H1 B T ventilový
segment

VH 1, VHP 1, VHR 1 12 700 G 1/4 50 cca 172 50 90 1,6

VH 2, VHR 2 25 500 G 3/8 60 cca 162 60 120 3

http://downloads.hawe.com/7/6/D7647-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7765N-en.pdf
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3.2 Sedlový rozváděč typu VZP

Sedlový ventil typu VZP je ventil pro montáž na panel, který se skládá z kulových a

kuželových ventilů jedné konstrukční velikosti, bez úniku oleje.

Kompletní ventil je velmi kompaktní díky uspořádání ve dvojici 3/2 a 2/2cestných prvků

sedlového rozváděče s odpovídajícími ovládacími magnetickými cívkami v jednom

společném tělese.

Podle párování lze splnit 4/4, 4/3, 3/3cestné funkce nebo dvě na sobě nezávislé 3/2 a

2/2cestné jednotlivé funkce. Oproti běžným jednotlivým ventilům pro montáž na panel

mají tyto sedlové rozváděče výhodu v malých nárocích na místo a možnosti přímé montáže

tlakových spínačů pro sledování tlaků spotřebičů. Zvláště kompaktní je kombinace několika

paralelně spínaných ventilů v jednom ventilovém bloku typu BVZP.

Vlastnosti a přednosti:
■ příznivý poměr cena/výkon
■ max. provozní tlaky do 450 barů
■ adaptérové desky pro připojení na kompaktní čerpadlové agregáty
■ dodatečné funkce integrovatelné do připojovací desky, např. tlakové spínače, kombinace

škrticích a zpětných ventilů aj.

Oblasti použití:
■ obráběcí stroje (třískové a beztřískové)
■ těžební stroje (vč. těžby ropy)
■ upínací prvky, lisovníky, přípravky
■ stroje na zpracování gumy a plastů

Druh zařízení: sedlový rozváděč, bez úniků oleje

Provedení: jednotlivý ventil pro montáž na panel

Ovládání: elektromagnetické

pmax: 250 - 450 barů

Qmax: 5 - 15 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

VZP1 H 12B1,0 - G12

jmenovité napětí 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC

■ i provedení s konektorem M12 a magnetem 8 W

přídavné elementy ■ jednoduché ventily s násuvnou clonou v kanálu čerpadla
■ jednoduché ventily s uzávěrem zpětného tlaku ve zpětném kanálu
■ tlakové spínače v kanálech spotřebičů

cestná funkce ■ 4/2-cestné funkce v podélném provedení šoupátka
■ 4/3-cestný sedlový rozváděč (G, D, E, O)
■ 3/3-cestný sedlový rozváděč (J, P)
■ 2/2- a 3/2-cestný sedlový rozváděč (F, D - H, M, N, R)

základní typ, konstr. velikost dvojitý ventil typu VZP, konstrukční velikost 1

■ připojovací bloky pro připojení k potrubí
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Odpovídající technické datové listy:
■ Sedlový rozváděč typu VZP: D 7785 A

Vhodné příslušenství:
■ tlakové spínače typu DG 3.., DG 5E: Strana 268

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163

Funkce

Kuželové sedlové ventily s 4/3/ (4/4/) nebo 3/3/ (3/4)cestnými funkcemi do 400 barů

E G D O P J

- 4. spínací poloha při současné aktivaci obou magnetů

Kulové sedlové ventily s 3/2- (2/2)cestnými funkcemi do 450 barů (vždy dvě základní funkce v jednom tělese ventilu)

H N M R F C

Základní parametry a rozměry

VZP 1 (příklad s namontovanými tlakovými spínači)

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
rozměry 
[mm]

m 
[kg]

H B T

VZP 1 5 ... 15 250 ... 450 137 ... 142 35 ... 39 92 1,9 ... 2,2

- hmotnost m [kg]: +0,3 kg na namontovaný tlakový spínač

http://downloads.hawe.com/7/7/D7785A-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
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3.3 Tlakové ventily

Přepouštěcí ventil typu MV, SV a DMV 166

Tlakový ventil typu CMV, CMVZ, CSV a CSVZ 170

Nepřímo řízený přepouštěcí ventil typu DV, AS aj. 172

Předpínací zpětné ventily typu VR 174

Proporcionální přepouštěcí ventil typu PMV a PDV 176

Regulační tlakový ventil typu ADC, ADM, ADME a AM 178

Regulační tlakový ventil typu ADM a VDM 180

Regulační tlakový ventil typu CDK, CLK, DK, DLZ a DZ 184

Proporcionální regulační tlakový ventil typu PM a PMZ 188

Proporcionální regulační tlakové ventily typu PDM 190

Proporcionální regulační tlakový ventil typu KFB a FB 192

Tlakem řízený odpojovací ventil typu CNE 194

Dvojstupňový ventil typu NE 196

Odpojovací ventil typu LV a ALZ 198

Tlakově závislý uzavírací ventil typu DSV a CDSV 200

Brzdicí ventil typu LHK, LHDV a LHT 202

Přímo řízené 
přepouštěcí ventily a 
ventily sledu funkcí 

typu MV, SV

Proporcionální přepouštěcí ventily 
typu PMV a PDV
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Přepouštěcí ventily, ventily sledu funkcí (rovněž proporcionální)

typ provedení nastavitelnost pmax

(bar)
Qmax

(l/min)

MV, SV, DMV ■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí nebo montáž na panel
■ šroubovací ventil, montážní sada

- pevný
- regulovatelný

MVG - 13, 14: 700

MV, SV - 4: 700
MV, SV - 5: 700
MV, SV - 6: 700

MV - 8: 700

DMV - 4: 350
DMV - 5: 350
DMV - 6: 350
DMV - 8: 315

MVG - 13, 14: 8

MV, SV, DMV - 4:
20
MV, SV, DMV - 5:
40
MV, SV, DMV - 6:
70
MV, SV, DMV - 8:
160

CMV(Z), CSV(Z) ■ šroubovací ventil
■ přímo řízený

- pevně nastavený
- regulovatelný

CMV, CMVZ: 500

CSV, CSVZ: 315

CMV - 1: 20

CMVZ, CSVZ -2:
40

CMV, CSV - 2: 40
CMV, CSV - 3: 60

DV, AS ■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí nebo montáž na panel - pevný
- regulovatelný

DV: 420

AS: 350

DV - 3: 40

AS - 3: 50

DV, AS - 4: 80
DV, AS - 5: 120

VR ■ vestavný ventil
■ provedení s tělesem

- pevný 315 1: 15
2: 40
3: 65
4: 120

PMV, PDV ■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí nebo montáž na panel - elektrický proporcionál-
ní

PMV - 4: 700
PMV - 5: 450
PMV - 6: 320
PMV - 8: 180

PDV - 3: 350
PDV - 4: 350
PDV - 5: 350

PMV - 4: 16
PMV - 5: 60
PMV - 6: 75
PMV - 8: 120

PDV - 3: 40
PDV - 4: 80
PDV - 5: 120



164 | www.hawe.de | 03-2015-4.0

Regulační tlakové ventily (rovněž proporcionální)

typ provedení nastavitelnost pmax/pA

(bar)
Qmax

(l/min)

ADC, ADM,
ADME, AM

■ šroubovací ventil
■ pro připojení k potrubí

- pevný ADC - 1: 300/25

ADM, ADME - 1:
315/70

AM - 1: 400/100

ADC, AM - 1: 2

ADME - 1: 8

ADM - 1: 10

ADM, VDM ■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí nebo montáž na panel
■ přímo, resp. nepřímo řízený

- pevný
- regulovatelný

ADM: 320/250

VDM: 400/300

ADM - 11: 12
ADM - 21, 22: 25
ADM – 32, 33: 60

VDM - 3: 40
VDM - 4: 70
VDM - 5: 120

CDK, CLK, DK,
DLZ, DZ

■ šroubovací ventil na 2cestném principu
■ kombinace s připojovacím blokem

- pevný
- regulovatelný

CLK, DLZ:
400/380

CDK, DK, DZ:
500/450

22

PM, PMZ ■ montážní sada
■ jednotlivý ventil pro montáž na panel

- elektrický proporcionál-
ní

40/30 PM: 2

PMZ: 2

PDM ■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí nebo montáž na panel - elektrický proporcionál-
ní

11, 12: 320/320
21, 22: 320/180
3: 350/350
4: 350/350
5: 350/350

11, 12: 12
21, 22: 20
3: 40
4: 80
5: 120

KFB, FB ■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí - ruční 120/30 2
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Spínací ventily (následné, odpojovací, připojovací ventily)

typ druh zařízení / provedení nastavitelnost pmax

(bar)
Qmax

(l/min)

CNE ■ 2cestný obtokový ventil
■ šroubovací ventil

- pevný 2: 500
21: 500
22: 420
23: 500

30

NE ■ dvojstupňový ventil (stupeň vysokého/nízkého tlaku)
■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí

- pevný vys./níz. tlak:
20, 21: 700/55
70: 500/60
80: 500/30

vys./níz. tlak:
20, 21: 10/40
70: 16/100
80: 25/180

LV, ALZ ■ odpojovací ventil (volnoběžný ventil přímo nebo nepřímo
řízený)

■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí nebo montáž na panel

- pevný
- regulovatelný

350 LV - 10: 12
LV - 20: 25
LV - 25: 25

ALZ - 3: 50
ALZ - 4: 80
ALZ - 5: 120

DSV, CDSV ■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí nebo pro montáž na
panel

■ šroubovací ventil

- pevný
- ruční

CDSV: 600

DSV: 400

CDSV - 1: 8

DSV - 21-1: 20
DSV - 2-2: 40
DSV - 2-3: 60

Brzdicí ventily

typ druh zařízení / provedení nastavitelnost pmax

(bar)
Qmax

(l/min)

LHK, LHDV, LHT brzdicí ventil, spouštěcí brzdný ventil
■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí nebo montáž na panel
■ šroubovací ventil, provedení pro připevnění dutými šrouby

- pevný

- regulovatelný

LHK - 2: 400
LHK - 3: 360
LHK - 4: 350

LHDV - 33: 420

LHT - 2: 400
LHT - 3: 420
LHT - 5: 400

LHK - 2: 20
LHK - 3: 60
LHK - 4: 100

LHDV - 33: 80

LHT - 2: 28
LHT - 3: 130
LHT - 5: 250
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3.3 Přepouštěcí ventil typu MV, SV a DMV

Přepouštěcí ventily a ventily sledu funkcí patří ke skupině tlakových ventilů. Přepouštěcí

ventily chrání před překročením maximálně přípustného systémového tlaku nebo omezují

pracovní tlak. Ventily sledu funkcí vytvářejí konstantní tlakový rozdíl mezi přítokem a

odtokem průtokového proudu.

Typ MV a SV je přímo řízený ventil, který je sériově tlumen. Pro zvláštní provozní poměry

se dodávají také netlumené varianty. Navíc jsou k dispozici provedení, která odpovídají

směrnici o tlakových zařízeních.

Vlastnosti a přednosti:
■ provozní tlaky do 700 barů
■ různé možnosti nastavení
■ různá konstrukční provedení

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně
■ zkušební stavy
■ hydraulické nástroje

Druh zařízení: přepouštěcí ventil, ventil sledu
funkcí (přímo řízený)

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
šroubovací ventil
jednotlivý ventil pro montáž na panel
montážní sada

Nastavitel-
nost:

nástrojem (pevně nastavený)
ručně (regulovatelný)

pmax: 700 barů

Qmax: 5 - 160 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

MVS 52 B R X - 650

nastavení tlaku [bar]

dodatečná možnost: netlumený (X)

nastavitelnost při provozu ■ pevný
■ ručně nastavitelný
■ nastavení pomocí otočné rukojeti (samosvorná/uzavírací)

tlakový rozsah a objemový proud tlakové rozsahy A, B, C, E a F

základní typ, konstr. velikost typy MV.., DMV.. a SV..

další provedení:
■ vícenásobné přepouštěcí ventily (2, 3, 4, 5 ventilů paralelně)
■ přepouštěcí ventily s ověřenými díly (ventily TÜV) (typ MVX, MVSX, MVEX, MVPX, SVX 

konstrukční velikost 4, 5 a 6)
■ možnosti ovládání prostřednictvím válcové hlavy pro vačková, páková a ostatní ovládání spínací vačkou

(pouze typ MVG a MVP)
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Funkce

MV1) MVS
MVG

MVE SV MVP DMV MVCS
MVGC

SVC MVB

funkce přepou-
štěcí
ventil

přepouštěcí ventil a ventil sledu funkcí přepouštěcí ventil přepouštěcí ventil s volným
zpětným tokem R→P přes
obtokový zpětný ventil

přepouště-
cí ventil a
ventil sledu
funkcí

popis rohový
ventil 
pro připojení 
k potrubí

rohový
ventil pro
připojení k
potrubí

šrou-
bovací
ventil

průchozí
ventil s
přímým
připojením k
potrubí

ventil pro
montáž na
panel

dvojitý ventil jako
šokový ventil pro
hydromotor

rohový ventil
pro připojení
k potrubí

průchozí
ventil s
přímým
připojením k
potrubí

montážní
sada

konstr.
velikost

4, 5, 6 13, 14, 4, 5,
6, 8

13, 14, 4, 5,
6, 8

4, 5, 6, 8 13, 14, 4, 5, 6,
8

4, 5, 6, 8 13, 14, 4, 5, 6 4, 5, 6 4, 5, 6, 8

ppříp R [bar] 20 500 500 500 500 350 500 500 200

1) jen konstrukční velikosti 4, 5, 6 a 8
Typ MVG a MVGC jen konstrukční velikost 13 a 14

Příklad zapojení:
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Základní parametry a rozměry

MV, MVS DMV

MVG SV, SVC

Rozměry viz následující tabulka
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Odpovídající technické datové listy:
■ Přepouštěcí ventil typu MV, SV a DMV: D 7000/1
■ Přepouštěcí ventil a předpínací ventil typu MVG, MVE a MVP: D 3726
■ Přepouštěcí ventil (montážní sada) typu MV: D 7000 E/1
■ Vícenásobný přepouštěcí ventil typu MV: D 7000 M
■ Přepouštěcí ventil, odzkoušený díl typu MV.X: D 7000 TUV

Podobné produkty:
■ tlakové ventily k našroubování typu CMV, CSV: Strana 170
■ nepřímo řízené tlakové ventily typu DV: Strana 172
■ nepřímo řízené tlakové ventily typu A: Strana 172

konstr. velikost rozměry 
[mm]

m
[kg]

konstr. velikost tlakový rozsah /
objemový proud

závitová 
připojení1)

Hmax B / SW Tmax

4 126 24 48 0,3

5 142 29 60 0,4

6 164 36 70 0,7

MV, MVS, MVCS, MVE

8 208 40 60 2,0

4 F: 80/20 
E: 160/20 
C: 315/20 
B: 500/20 
A: 700/12

G 1/4, G 3/8

4 107 40 52 0,7

5 123 50 65 1,3

6 142,5 60 75 1,8

DMV

8 192 80 96 4,5

5 F: 80/40 
E: 160/40 
C: 315/40 
B: 500/40 
A: 700/20

G 3/8, G 1/2

4 102 28 35 0,3

5 113 32 40 0,5

6 133 35 50 0,8

8 172 50 60 1,6

6 F: 80/75 
E: 160/75 
C: 315/75 
B: 500/75 
A: 700/40

G 1/2 G 3/4MVP

13, 14 82 29 50 0,3

MVE 13, 14 75 SW 27 - 0,1

8 E: 160/160 
C: 315/160
Bi: 500/160
A: 700/75

G 3/4, G 1

MVG, MVGC 13, 14 94 20 42 0,3 13 H: 700/5 G 1/4

4 - SW 22 87 0,2

5 - SW 27 108 0,4

SV, SVC

6 - SW 32 132 0,9

SV 8 - SW 41 157 0,9

14 N: 50/8 
M: 200/8 
H: 400/8

G 1/4

1) u provedení pro připojení k potrubí

http://downloads.hawe.com/7/0/D7000_1-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/3/7/D3726-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/0/D7000E_1-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/0/D7000M-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/0/D7000TUV-en.pdf
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3.3 Tlakový ventil typu CMV, CMVZ, CSV a CSVZ

Přepouštěcí ventily a ventily sledu funkcí patří ke skupině tlakových ventilů. Přepouštěcí

ventily chrání před překročením maximálně přípustného systémového tlaku nebo omezují

pracovní tlak. Ventily sledu funkcí vytvářejí konstantní tlakový rozdíl mezi přítokem a

odtokem průtokového proudu.

Typ CMV a CSV je přímo řízený ventil, který je sériově tlumen. Pro zvláštní provozní poměry

se dodávají také netlumené varianty. Navíc jsou k dispozici provedení, která odpovídají

směrnici o tlakových zařízeních. Typ CMVZ a CSVZ je nezávislý na tlaku v odpadu, a hodí se

proto pro bezeztrátová sekvenční řízení.

Ventil typu CMV a CSV lze šroubovat a integrovat do řídicích bloků. Je potřeba jen vytvořit

potřebné otvory k uchycení.

Vlastnosti a přednosti:
■ provozní tlaky do 500 barů
■ různé možnosti nastavení
■ snadno vytvořitelný otvor k našroubování

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně
■ zkušební stavy
■ hydraulické nástroje

Druh zařízení: přepouštěcí ventil
ventil sledu funkcí (přímo řízený)

Provedení: vestavný ventil

Nastavitel-
nost:

nástrojem (pevně nastavený)
ručně (regulovatelný)

pmax: 500 barů

Qmax: 60 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

CMV 3 F R - 200 - 1/4

jednotlivé připojovací bloky pro připojení k potrubí

nastavení tlaku [bar]

nastavitelnost při provozu pevný nebo ručně regulovatelný

tlakový rozsah tlakové rozsahy B, C, E a F

základní typ, konstr. velikost typ CMV (přepouštěcí ventil), konstrukční velikosti 1 až 3
typ CSV (ventil sledu funkcí), konstrukční velikosti 2 až 3

další provedení:
■ ventily sledu fcí. CMVZ, resp. CSVZ
■ provedení s ověřenými díly typu CMVX
■ netlumené provedení (CMV)



www.hawe.de | 03-2015-4.0 | 171

Odpovídající technické datové listy:
■ Tlakový ventil typu CMV, CMVZ, CSV a CSVZ: D 7710 MV
■ Přepouštěcí ventil, odzkoušený díl typu CMVX: D 7710 TUV

Podobné produkty:
■ přepouštěcí ventily typu MV, SV aj.: Strana 166
■ malé přepouštěcí ventily typu MVG aj.:Strana 166

■ nepřímo řízené tlakové ventily typu DV: Strana 172
■ nepřímo řízené tlakové ventily typu AS: Strana 172

Funkce

CMV CMVZ CSV CSVZ

přepouštěcí ventil (tlakově zatížitelná přípojka R) ventil sledu funkcí (předpínací ventil) s obtokovým zpětným ventilem

Základní parametry a rozměry

CMV/CMVZ CSV/CSVZ

konstr. velikost Qmax

[l/min]
tlakový rozsah
pmax [bar]

M SW rozměry 
[mm]

m
[g]

Hmax H1max

1 20 M 16 x 1,5 SW 22 78 57 90

2 40 M 20 x 1,5 SW 24 94 72 160

CMV, CMVZ

3 60 M 24 x 1,5 SW 30 114 83 275

2 40 M 20 x 1,5 SW 24 104 73 150CSV, CSVZ

3 60

F: 80 
E: 160 
C: 315 
B: 500

M 24 x 1,5 SW 30 122 82 300

http://downloads.hawe.com/7/7/D7710MV-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7710TUEV-cs.pdf


Tlakové ventily

172 | www.hawe.de | 03-2015-4.0

3.3 Nepřímo řízený přepouštěcí ventil typu DV, AS aj.

Přepouštěcí ventily patří ke skupině tlakových ventilů. Chrání před překročením maximálně

přípustného systémového tlaku nebo omezují pracovní tlak.

Přepouštěcí ventil typu DV a AS je řízen nepřímo. Typ AS má kromě toho přídavný zpětný

ventil v přípojce spotřebiče.

Vlastnosti a přednosti:
■ různé možnosti nastavení
■ různé doplňkové funkce

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně
■ zkušební stojany

Druh zařízení: přepouštěcí ventil
ventil sledu funkcí
připojovací/odlehčovací ventil (nepřímo
řízený)

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
jednotlivý ventil pro montáž na panel

Nastavitel-
nost:

nástrojem (pevně nastavený)
ručně (regulovatelný)

pmax: 420 barů

Qmax: 120 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

DV3 G H R - WN 1F- 24 - 200

nastavení tlaku [bar]

2/2-cestný 
sedlový rozváděč

volitelně namontovaný 2/2-cestný sedlový rozváděč pro libovolné spínání cirkulace

nastavitelnost při provozu pevný nebo ručně nastavitelný (R)

■ možnost ovládání nepřímo řízených ventilů pomocí válcové hlavy pro vačková, páková a ostatní
ovládání spínací vačkou (typ DV, DVE)

tlakový rozsah ■ N: 2 až 100 barů
■ H: 5 až 420 barů

přípojka vedení připojení k potrubí nebo desková konstrukce

základní typ, konstr. velikost typ DV (interní odvod řídicího oleje), 
typ DVE (externí odvod řídicího oleje), 
typ DF (ventil pro dálkové ovládání), konstrukční velikosti 3 až 5
typ AS (dodatečný zpětný ventil), konstrukční velikosti 3 až 5
typ AE (odlehčovací ventil), konstrukční velikost 3 až 5

další provedení:
■ dodatečné kombinace zapojení u typů AS a AE
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Odpovídající technické datové listy:
■ Nepřímo řízený přepouštěcí ventil typu DV, DVE a DF: D 4350
■ Tlakový ventil se zpětným ventilem typu AL, AE a AS: D 6170

Podobné produkty:
■ přepouštěcí ventily typu MV, SV aj.: Strana 166
■ malé přepouštěcí ventily typu MVG aj.: Strana 166
■ přepouštěcí ventily typu CMV (Z): Strana 170

Funkce

DV DVE DF AS AE

přepouštěcí ventil, 
ventil sledu funkcí

následný ventil 
(připojovací ventil)

přepouštěcí ventil, ventil sledu
funkcí, následný ventil (připojova-
cí) nebo 2/2-cestný ventil (externě
řízený, podle druhu řídicího ventilu
připojeného k X)

přepouštěcí 
ventil

odlehčovací ventil (externě
řízený), možná kombinace s
funkcí přepouštěcího ventilu (typ
ASE)

Základní parametry a rozměry

DV..G pilotní ventil (ručně nastavitelný) 2/2-cestný magnetický ventil (volitelně) DV...P pilotní ventil (pevně nastavený)

A..G pilotní ventil A...P pilotní ventil

typ, konstr. velikost Qmax

[l/min]
tlakový rozsah:
pmax [bar]

závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m
[kg]1)

DV, DVE, DF H B B1 T T1

3 50 G 1/2 30 60 - 66 - 1,1 / -

4 80 G 3/4 40 65 60 71 78 1,5 / 2,0

5 120

N: 100 
H: 420

G 1 50 80 88 73 81 2,0 / 2,5

typ, konstr. velikost Qmax

[l/min]
tlakový rozsah:
pmax [bar]

závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m
[kg]1)

AS, ASE, AE H H1 B B1 T T1

3 50 G 1/2 40 - 60 - 80 - 1,8

4 80 G 3/4 40 40 70 80 94 60 2,2

5 120

M: 200 
H: 350/300 (typ AE)

G 1 6,3 40 100 94 85 80 4,1

1) Provedení pro montáž do potrubí / desková konstrukce (při namontovaném magnetickém ventilu + 0,6 kg)

http://downloads.hawe.com/4/3/D4350-en.pdf
http://downloads.hawe.com/6/1/D6170-en.pdf
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3.3 Předpínací zpětné ventily typu VR

Předpínací ventily, nazývané také jako ventily sledu funkcí, patří ke skupině tlakových

ventilů. Vytvářejí maximálně konstantní sled funkcí mezi přítokem a odtokem u ventilu. V

opačném směru je proud volný. V klidové poloze je ventil „šoupátkově těsný“.

Ventil sledu funkcí typu VR je k dostání jako šroubovací ventil v provedení tělesa pro montáž

do potrubí.

Používá se ve zpětných potrubích k tlumení vibrací, zejména ve zvedacích zařízeních,

zvedacích pracovních plošinách, v manipulační technice a zvedacích konstrukcích jako

bezpečnostní pojistka.

Vlastnosti a přednosti:
■ kompaktní šroubovací ventil

Oblasti použití:
■ zvedací zařízení
■ zvedací pracovní plošiny
■ manipulační technika

Druh zařízení: ventil udržující tlakový spád

Provedení: vestavný ventil
kombinace s tělesem pro připojení k potrubí

Nastavitel-
nost:

pevný (nenastavitelný)

pmax:
∆pmax:

315 barů
15 barů

Qmax: 120 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

VR 3 3 C

provedení s tělesem ■ vestavný ventil (šroubovací patrona)
■ provedení s tělesem pro připojení k potrubí
■ provedení s metrickým jemným závitem

předpínací tlak otevírací tlak ∆pmax 3 až 15 barů

základní typ, konstr. velikost typ VR, konstrukční velikosti 1 až 4
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Odpovídající technické datové listy:
■ Předpínací zpětný ventil typu VR: D 7340

Podobné produkty:
■ přepouštěcí ventily typu MV, SV aj.: Strana 166
■ malé přepouštěcí ventily typu MVG aj.: Strana 166
■ nepřímo řízené tlakové ventily typu DV: Strana 172
■ přepouštěcí ventily typu CMV: Strana 170

Funkce

VR

vestavný ventil provedení s tělesem pro připojení k potrubí

Základní parametry a rozměry

VR 3 3 C
vestavný ventil

VR 4 9 E
provedení s tělesem

VR 1 15 G
provedení s tělesem

Qmax

[l/min]
Δpmax

[bar] 1)
rozměry 
[mm]

m
[g]2)

G L L1 L2 SW

VR 1 15 3, 5, 7, 9, 12, 15 G 1/4 (A) 31 78 66 SW 19 15/120

VR 2 40 3, 5, 7, 9, 12, 15 G 3/8 (A) 36 82 70 SW 22 25/160

VR 3 65 3, 5, 7, 9, 12 G 1/2 (A) 42 96 80 SW 27 40/270

VR 4 120 3, 5, 7, 9, 12 G 3/4 (A) 54 106 100 SW 32 80/400

1) lze volit jen pevné tlakový stupně, hodnota tlakového stupně odpovídá otevíracímu tlaku
2) jednoduchý ventil / provedení tělesa

http://downloads.hawe.com/7/3/D7340-en.pdf
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3.3 Proporcionální přepouštěcí ventil typu PMV a PDV

Proporcionální přepouštěcí ventily patří ke skupině tlakových ventilů. Plynule řídí tlak v

hydrozařízeních, a to elektricky a dálkově.

Přepouštěcí ventil typu PMV je přímo ovládaný ventil v kuželovém sedlovém provedení.

Lze nastavit tlak do 700 barů. Přepouštěcí ventil typu PDV je ventil v pístovém provedení s

nepřímým řízením, kterým lze nastavit tlak až 350 barů. Přepouštěcí ventil typu PMV a PDV

je k dostání jako jednoduchý ventil pro připojení k potrubí nebo jako ventil pro montáž na

panel.

Proporcionální přepouštěcí ventil je mimořádně vhodný pro maximální omezení tlaku v

hydrozařízeních.

Vlastnosti a přednosti:
■ provozní tlaky do 700 barů
■ přesná regulace

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně
■ zkušební stojany
■ těžební stroje

Druh zařízení: prop. přepouštěcí ventil 
(přímo nebo nepřímo řízený)

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
jednotlivý ventil pro montáž na panel

Nastavitel-
nost:

elektrický proporcionální

pmax: 700 barů

Qmax: 120 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

PDV4G
PMVP4

H
- 44

- G24
- G24

napětí magnetu proporcionální magnet

■ 12 V DC, 24 V DC
■ ovládání přes proporcionální zesilovač nebo PLVC

tlakový rozsah [bar]

základní typ, velikost připojení, konstr. velikost typ PMV (připojení k potrubí), typ PMVP (desková konstrukce)

■ volitelně s odděleným přívodem řídicího oleje, tzn. regulace tlaku možná od téměř 0 barů,
žádný únik v okruhu hlavního čerpadla (typ PMVS, PMVPS)

typ PDV.G (připojení k potrubí), typ PDV.P (desková konstrukce)

■ dodatečné 2/2-cestné magnetické ventily pro elektricky libovolné sepnutí volnoběhu

Funkce

PMV, PDV

připojení k potrubí ventil pro montáž na panel
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Odpovídající technické datové listy:
■ Proporcionální přepouštěcí ventil typu PMV a PMVP: D 7485/1
■ Proporcionální přepouštěcí ventil typu PDV a PDM: D 7486
■ Proporcionální přepouštěcí ventil typu NPMVP: D 7485 N
■ Mezideska typu NZP: D 7788 Z

Doplňkové elektronické komponenty:
■ proporcionální zesilovače:Strana 276
■ programovatelné ventilové řízení typu PLVC: Strana 278
■ uzel CAN typu CAN-IO: Strana 280
■ další elektronické příslušenství viz "Elektronika"

Základní parametry a rozměry

PMV PDV..G

PMVP PDV..P

konstr.
velikost

Qmax [l/min] tlakový rozsah pmax [bar] závitová připojení 1) rozměry [mm] m [kg]

H B T

4 16 41: 180 
42: 290 
43: 440 
44: 700

G 1/4, G 3/8 97/95 35 135 1,2 / 1,1

5 16 ... 60 41: 110 
42: 180 
43: 270 
44: 450

G 1/4, G 3/8, G 1/2 98/95 35/40 140 1,2

6 60 ... 75 41: 80 
42: 130 
43: 190 
44: 320

G 3/8, G 1/2, G 3/4 102/95 40/50 150/140 1,5/1,3

PMV/PMVP

8 120 41: 45 
42: 70 
43: 110 
44: 180

G 3/4, G 1 107/97 45/60 160/150 1,9/1,7

3 40 G 1/2 96 66 150 1,8

4 80 G 3/4 99,5 71/ 78 155/150 2,2/2,7

PDV.G/PDV.P

5 120

N: 130 
M: 200 
H: 350

G 1 104,5 73/81 170/178 2,7/3,2

1) u provedení pro připojení k potrubí

http://downloads.hawe.com/7/4/D74851-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/4/D7486-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/4/D7485N-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7788Z-en.pdf
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3.3 Regulační tlakový ventil typu ADC, ADM, ADME a AM

Regulační tlakové ventily patří ke skupině tlakových ventilů. Udržují výstupní tlak konstant-

ní i při změněném, vyšším vstupním tlaku.

Regulační tlakový ventil typu ADC a AM je vhodný k zásobování okruhů řídicího oleje s

nízkou spotřebou oleje. Ventily mají vyrovnání přebuzení, pokud např. vlivem vnějších sil

stoupne sekundární tlak nad nastavenou hodnotu, a poté působí jako přepouštěcí ventil.

Podle dané konstrukce se vyskytuje proud průsakového oleje.

Vlastnosti a přednosti:
■ kompaktní konstrukce
■ různá provedení

Oblasti použití:
■ v nepřímo řízených okruzích pro přívod řídicího oleje

Druh zařízení: redukční ventil

Provedení: šroubovací ventil
ventil pro připojení k potrubí

Nastavitel-
nost:

pevný (nenastavitelný)

pmax P:
pmax A:

300 - 400 barů 
15 - 100 barů

Qmax: 2 - 10 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

ADC 1 - 25 - 1/4

provedení ■ šroubovací ventil
■ provedení s tělesem pro přímé připojení k potrubí
■ provedení s tělesem pro deskovou konstrukci (typ AM 11)

výstupní tlak tlak při výstupu A [bar]

základní typ typ ADC, AM 
typ ADM, ADME

■ typ ADM 1 i v regulovatelném provedení

Funkce

ADC, AM, ADM, ADME

šroubovací ventil montáž do potrubí
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Odpovídající technické datové listy:
■ Regulační tlakový ventil typu ADC, ADM, ADME a AM: D 7458

Podobné produkty:
■ regulační tlakové ventily typu ADM, VDM: Strana 180
■ regulační tlakové ventily typu CDK: Strana 184

■ prop. regulační tlakové ventily typu PDM: Strana 190
■ malé prop. regulační tlakové ventily typu PM, PMZ: Strana 188

Základní parametry a rozměry

ADC 1-.25 AM 1 - 20 -1/4 ADME 1-... ADM 1-70
Regulační tlakový ventil
typu ADC 1 jako šroubovací
ventil, 
tlak u A cca 25 bar

redukční ventil typu AM 1, 
provedení pro připojení k potrubí (závitová
připojení G 1/4), tlak u A cca 20 barů

redukční ventil typu ADM 1, 
provedení pro připojení k potrubí,
tlak u A cca 70 barů

Qmax

[l/min]
pmax P

[bar]
pmax A

[bar]
závitová 
připojení1)

mmax

[kg]

šroubovací ventil provedení pro montáž
do potrubí

ADC 1 2 300 15, 25 G 1/4 0,03 0,32

AM 1 2 400 20, 30, 40, 100 G 1/4 0,03 0,3

ADM 1 8 ...10 300 15, 20, 30, 70 G 1/4 - 0,34

ADME 8 300 15, 20, 30 - 0,05 -

1) pouze v provedení pro připojení k potrubí

http://downloads.hawe.com/7/4/D7458-en.pdf
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3.3 Regulační tlakový ventil typu ADM a VDM

Regulační tlakové ventily patří ke skupině tlakových ventilů. Udržují výstupní tlak konstant-

ní i při změněném, vyšším vstupním tlaku.

Regulační tlakový ventil typu ADM má přímé řízení, typ VDM má hydraulické nepřímé řízení.

Ventily mají vyrovnání přebuzení, pokud např. vlivem vnějších sil stoupne sekundární tlak

nad nastavenou hodnotu, a poté působí jako přepouštěcí ventil. Podle dané konstrukce se

vyskytuje proud průsakového oleje.

Vlastnosti a přednosti:
■ integrovaná přetlaková funkce
■ různé možnosti nastavení
■ různé doplňkové funkce

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně
■ přípravky
■ zkušební stavy

Druh zařízení: tlakový redukční ventil 
(přímo, resp. nepřímo řízený)

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
jednotlivý ventil pro montáž na panel

Nastavitel-
nost:

nástrojem (pevně nastavený)
ručně (regulovatelný)

pmax P:
pmax A:

300 - 400 barů 
250 - 400 barů

Qmax: 120 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

ADM 22 D R - 250

nastavení tlaku [bar]

nastavitelnost při provozu ■ pevný (-)
■ ručně nastavitelný (R)
■ nastavení pomocí otočné rukojetí (samosvorná -V / uzavírací -H)

tlakový rozsah tlakové rozsahy pro výstupní tlak u A

základní typ, konstr. velikost typ ADM (přímo řízený), konstrukční velikost 1 až 3

VDM 5 H R - 250

nastavení tlaku [bar]

nastavitelnost při provozu ■ pevný (-)
■ ručně nastavitelný (R)

tlakový rozsah tlakové rozsahy pro výstupní tlak u A

základní typ, konstr. velikost typ VDM (hydraulicky nepřímo řízený), konstrukční velikost 3 až 5

■ hydraulicky dálkově ovládaný tlakový regulační ventil typu VDX 
(přepouštěcí ventil na přípojce L)
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Funkce

ADM.. VDM..

ventil pro připojení k potrubí ventil pro montáž na panel ventil pro připojení k potrubí ventil pro montáž na panel

Základní parametry a rozměry

ADM 22 DR ADM...P
provedení pro připojení k potrubí
přímo řízený redukční ventil typu ADM, konstrukční velikost 2 
pro připojení k potrubí 
(závitová připojení G 3/8, označení 2), 
tlakový rozsah 30 až 120 barů (označení D), 
tlak nastavitelný ručně (označení R)

provedení jako ventil pro montáž na panel
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VDM...G VDM 5 PH - 250
provedení pro připojení k potrubí provedení jako ventil pro montáž na panel

nepřímo řízený redukční ventil typu VDM, konstrukční velikost 5 
pro deskovou konstrukci (označení P), 
tlakový rozsah 10 až 400 barů (označení H), 
tlak pevně nastavený na 250 barů

pilotní ventil pilotní ventil

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
pmax A

[bar]
závitová 
připojení2)

proud průsako-
vého oleje Q
průsak  [l/min]

rozměry 
[mm]

mmax

[kg]3)

H H1 B B1 T T1

ADM 1... 12 G 1/4 cca <0,05 30 35 45 35 141 - 0,6/0,6

ADM 2.. 25

F: 30
D: 120
C: 160
A: 250

G 1/4, G 3/8 cca <0,05 30 40 50 40 162 - 0,7/0,85

ADM 3.. 60

300

F: 25
D: 100
C: 160
A: 250

G 3/8, G 1/2 cca <0,07 30 40 50 40 174 - 1,0/1,1

VDM 3.. 40 G 1/2 30 - 60 - 66 - 1,1/--

VDM 4.. 70 G 3/4 40 40 65 60 71 78 1,5/2,0

VDM 5.. 120

400 N: 100
H: 4001)

G 1

cca <0,4

50 50 80 88 73 81 2,0/2,5

1) max. tlakový rozdíl mezi vstupním a výstupním tlakem 300 barů
2) u provedení pro připojení k potrubí
3) provedení pro připojení k potrubí / deskovou konstrukci
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Odpovídající technické datové listy:
■ Regulační tlakový ventil typu ADM: D 7120
■ Regulační tlakový ventil, nepřímo řízený typu VDM: D 5579

Podobné produkty:
■ malé regulační tlakové ventily typu ADC aj.: Strana 178
■ malé prop. regulační tlakové ventily typu PM, PMZ: Strana 188

■ regulační tlakové ventily typu CDK: Strana 184
■ prop. regulační tlakové ventily typu PDM: Strana 190

Příklad zapojení:

HK 43 LDT/1 M - ZZ 2,7/9,8 -AN 21 F 2-D45-F50
-BA 2
-NSMD 2 K/GRK/0 
-1-G 24

http://downloads.hawe.com/7/1/D7120-en.pdf
http://downloads.hawe.com/5/5/D5579-en.pdf
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3.3 Regulační tlakový ventil typu CDK, CLK, DK, DLZ a DZ

Regulační tlakové ventily patří ke skupině tlakových ventilů. Udržují výstupní tlak konstant-

ní i při změněném, vyšším vstupním tlaku.

Regulační tlakový ventil typu CLK má vyrovnání přebuzení, pokud např. vlivem vnějších sil

stoupne sekundární tlak nad nastavenou hodnotu, a poté působí jako přepouštěcí ventil.

Regulační tlakový ventil typu DK má následně zařazený tlakový spínač, tzn. tlak a spínač se

nastavovacím prvkem nastavují současně.

Všechna provedení těsní v zavřeném stavu bez úniku oleje. Ventil typu CDK a CLK lze

šroubovat a integrovat do řídicích bloků. Je potřeba jen vytvořit potřebné otvory k

uchycení.

Vlastnosti a přednosti:
■ v zavřeném stavu bez úniků oleje
■ provedení s integrovanou přetlakovou funkcí

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně
■ přípravky
■ zkušební stavy

Druh zařízení: redukční ventil podle 2-cestného principu

Provedení: kombinace šroubovacího ventilu s připojova-
cím blokem pro
■ připojení k potrubí
■ deskovou konstrukci

Nastavitel-
nost:

nástrojem (pevně nastavený)
ručně (regulovatelný)
ruční (regulovatelný)

pmax: 500 barů

Qmax: 22 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

CDK 3 -2 R - 250

nastavení tlaku [bar]

nastavení ■ pevně nastavený (-)
■ ručně regulovatelný (R)
■ nastavení pomocí otočné rukojeti (samosvorná -V / uzavírací -H)

základní typ a tlakový rozsah typ CDK, typ CLK (s vyrovnáváním přebuzení)

■ šroubovací ventil
■ provedení s připojovacím blokem pro připojení k potrubí, s/bez přepouštěcího ventilu
■ provedení s připojovacím blokem pro deskovou konstrukci, s/bez přepouštěcího ventilu
■ v mezideskovém provedení NG6 (typ NZP)
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DK 2 R /160 /4R

přídavné elementy clona / škrticí klapka

nastavení tlaku [bar]

nastavení ■ pevně nastavený (-)
■ ručně regulovatelný (R)
■ nastavení pomocí otočné rukojeti (samosvorná -V / uzavírací -H)

základní typ a tlakový rozsah typ DK (s následně řazeným tlakovým spínačem)
typ DZ s typem CDK
typ DLZ s typem CLK

■ s obtokovým zpětným ventilem
■ desková konstrukce
■ provedení s připojovacím blokem pro připojení k potrubí

Funkce

CDK CLK CDK 3. -..-1/4-DG3.

šroubovací ventil provedení pro připojení k potrubí s možností namontování tlakového spínače DG
3. a připojení manometru

CDK 3. -..-P DZ, DLZ DK

ventil pro montáž na panel ventil pro montáž na panel volitelně s clonou / škrticím ventilem
a obtokovým zpětným ventilem

ventil pro montáž na panel s následně
zařazeným tlakovým spínačem
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Základní parametry a rozměry

CDK 3.. CLK 3..

CDK 3. -..-1/4-DG3. DK 2.

Qmax[l/min] tlakový rozsah pmax [bar] závitová připojení m [kg]

CDK 3.-..., CLK 3.-... - 0,7

CDK 3. -..-1/4-DG3. G1/4 1,25

CDK 3. -..-P -

DZ ..., DLZ ..., DK ...

6 ... 22 . .-08: 4501)

. .-081: 5001)

. .-1: 300 ..

. .-11: 380 ..

. .-2: 200 ..

. .-21: 250 ..

. .-5: 130 ..

. .-51: 165

-

1,4

1) dodává se pouze jako typ CDK a DK
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Odpovídající technické datové listy:
■ Regulační tlakový ventil typu CDK: D 7745
■ Regulační tlakový ventil typu CLK: D 7745 L
■ Regulační tlakový ventil typu DK, DZ a DLZ: D 7941

Podobné produkty:
■ regulační tlakové ventily ADM, VDM, VDX: Strana 180
■ malé regulační tlakové ventily typu ADC aj.: Strana 178
■ prop. regulační tlakové ventily typu PDM: Strana 190

Mezidesky:
■ Mezideska typu NZP: D 7788 Z

Vhodné příslušenství:
■ tlakové spínače typu DG 3., DG 5 E: Strana 268

Příklady zapojení

Příklad provedení 
u velkých objemových proudů QA→P

příklad: QP = 15 l/min [vzorec]

Příklad provedení 
s nežádoucím zpětným tokem

Použití ve ventilovém bloku, 
zde u sedlových rozváděčů typu BVZP 1

BVZP 1 A - 1/300 - G22/0 
- G22/CZ2/100/4/2 
- WN1H/10/4 
- 1 - 1 - G 24

Příklad použití pro velké objemové proudy

1 např. typ RK 2G podle D 7445
2 Qzpětný = 45 l/min
3 QP = 15 l/min
4 typ CDK 3-2-1/4

Příklad použití pro nežádoucí zpětný tok

1 např. Typ RK 1E podle D 7445 (zde

našroubovaný v přípojce A ventilu CDK 3)
2 typ CDK 3- 2-1/4-DG 34

Příklad použití ve ventilovém bloku

1 typ CDK 3-2-100 zde integrován jako

-/CZ 2/100...

http://downloads.hawe.com/7/7/D7745-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7745L-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/9/D7941-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7788Z-en.pdf
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3.3 Proporcionální regulační tlakový ventil typu PM a PMZ

Proporcionální regulační tlakové ventily patří ke skupině tlakových ventilů. Plynule řídí tlak

v hydraulických zařízeních, a to elektricky a dálkově.

Proporcionální regulační tlakový ventil typu PM A PMZ je ventil v pístovém provedení s

přímým ovládáním, který je řízen elektroproporcionálně. Udržuje tlak na straně sekundární-

ho tlaku nanejvýš konstantní, nezávisle na vstupní straně. Proporcionální regulační tlakový

ventil typu PM se dodává jako jednoduchý ventil. Proporcionální regulační tlakový ventil

typu PMZ je párový ventil.

Proporcionální regulační tlakový ventil typu PM a PMZ je mimořádně vhodný pro nepřímo

řízený ventil pro řídicí členy.

Vlastnosti a přednosti:
■ kompaktní konstrukce
■ různá provedení
■ provedení s ochranou proti výbuchu

Oblasti použití:
■ v nepřímo řízených okruzích pro přívod řídicího oleje

Druh zařízení: prop. redukční ventil

Provedení: montážní sada
jednotlivý ventil pro montáž na panel

Nastavitel-
nost:

elektrický proporcionální

pmax P:
pmax A:

40 barů
30 barů

Qmax: cca 2 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

PM 1 - 11 B 0,6 - G24 - NBR

těsnění různé materiály NBR, FKM, EPDM

napětí magnetu proporcionální magnet

■ 12 V DC, 24 V DC
■ ovládání přes proporcionální zesilovač nebo PLVC

typ PMZ také v provedení s ochranou proti výbuchu

přídavné elementy ■ clona pro tlumení vibrací v A a B
■ uzávěr zpětného tlaku v R

prop. regulovatelný jmenovitý tlakový rozdíl [bar]

základní typ typ PM
typ PMZ

■ montážní sada (typ PM 1, PMZ 01, PMZ 11)
■ pro deskovou konstrukci (typ PM 11, PM 12)
■ provedení s ventilovým blokem (typ PMZ) až s 10 prop. redukčními ventilovými segmenty

Funkce

PM 1 PM 11 PMZ 1 PM 12
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Odpovídající technické datové listy:
■ Proporcionální regulační tlakový ventil typu PM a PMZ: D 7625

Doplňkové elektronické komponenty:
■ proporcionální zesilovače:Strana 276
■ programovatelné ventilové řízení typu PLVC: Strana 278
■ uzel CAN typu CAN-IO: Strana 280
■ další elektronické příslušenství viz "Elektronika"

Základní parametry a rozměry

PM 1 PMZ 1

PM 11 PM 12

konstrukce tlakové rozsahy (prop. regulovatelný jmenovitý tlakový rozdíl
Δp = pA - pR)[bar]

PM 1 jednoduchý ventil 0 ... 30

PMZ 1, PMZ 01

montážní sada

dvojitý ventil 0 ... 30

PM 11 jednoduchý ventil 0 ... 30

PM 12

ventil pro 
montáž na panel

dvojitý ventil 0 ... 30

http://downloads.hawe.com/7/6/D7625-en.pdf
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3.3 Proporcionální regulační tlakové ventily typu PDM

Proporcionální regulační tlakové ventily patří ke skupině tlakových ventilů. Plynule řídí tlak

v hydraulických zařízeních, a to elektricky a dálkově.

Proporcionální regulační tlakový ventil typu PDM je ventil v pístovém provedení s nepřímým

řízením, který je řízen elektroproporcionálně. Ventil má externí odvod řídicího oleje. Udržuje

tlak na straně sekundárního tlaku nanejvýš konstantní, nezávisle na vstupní straně. Tlakový

regulační ventil je k dostání jako jednoduchý ventil pro připojení k potrubí nebo jako ventil

pro montáž na panel.

Proporcionální regulační tlakový ventil PDM je mimořádně vhodný pro dynamickou kontrolu

úrovně tlaku v hydraulických zařízeních.

Vlastnosti a přednosti:
■ integrovaná přetlaková funkce

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně
■ přípravky
■ zkušební stavy
■ hydraulické nástroje

Druh zařízení: prop. tlakový regulační ventil 
(přímo nebo nepřímo řízený)

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
jednotlivý ventil pro montáž na panel

Nastavitel-
nost:

elektrický proporcionální

pmax P:
pmax A:

400 barů
5 - 350 barů

Qmax: 120 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

PDMP 2
PDM 4 G - 43 - G24

napětí magnetu proporcionální magnet

■ 12 V DC, 24 V DC
■ ovládání přes proporcionální zesilovač nebo PLVC

tlakový rozsah tlakové rozsahy pro výstupní tlak u A

základní typ, konstr. velikost, provedení typ PDM (připojení k potrubí), konstrukční velikost 11, 21, 22
typ PDMP (desková konstrukce), konstrukční velikost 11, 22
typ PDM, konstrukční velikost 3 až 5
připojení k potrubí (G), desková konstrukce (P)

Funkce

PDM

připojení k potrubí: ventil pro montáž na panel:
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Odpovídající technické datové listy:
■ prop. regulační tlakové ventily typu PDM: D 7486, D 7584/1

Doplňkové elektronické komponenty:
■ proporcionální zesilovače:Strana 276
■ programovatelné ventilové řízení typu PLVC: Strana 278
■ uzel CAN typu CAN-IO: Strana 280
■ další elektronické příslušenství viz "Elektronika"

Základní parametry a rozměry

PDM 11, PDM 21, PDM 22 PDM 3 až 5
provedení pro připojení k potrubí

PDMP 11 a PDMP 22 PDM 4P a PDM 5P
provedení jako ventil pro montáž na panel

Qmax

[l/min]
tlakový rozsah:
pmax A [bar]

závitová 
připojení1)

proud průsakové-
ho oleje Q průsak  [l/
min]

rozměry 
[mm]

m
[kg]

H B T

PDM 11 G 1/4 101 33 150 1,5

PDMP 11

12 41: 80 
42: 130 
43: 200 
44: 320

-

< 0,5

93,5 35 150 1,4

PDM 21/22 G 1/4, G 3/8 101 38 157 1,6

PDMP 22

přímo 
řízený

20 41: 45 
42: 70 
43: 110 
44: 180

-

< 0,5

96 40 157 1,3

PDM 3 G 40 G 1/2 100 65 150 1,8

PDM 4 G 80 G 3/4 99,5 71 155 2,2

PDM 5 G 120 G 1

< 0,8

104,5 73 170 2,7

PDM 4 P 80 - - 99,5 78 150 2,7

PDM 5 P

nepřímo 
řízený

120

N: 130 
M: 200 
H: 350

- - 104,5 81 178 3,2

1) u provedení pro připojení k potrubí

http://downloads.hawe.com/7/4/D7486-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/5/D75841-en.pdf
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3.3 Proporcionální regulační tlakový ventil typu KFB a FB

Proporcionální regulační tlakové ventily patří ke skupině tlakových ventilů. Dálkově ovládají

hydraulické ovladače, a to ručně a plynule.

Proporcionální regulační tlakový ventil typu FB je k dispozici jako jednoduchý ventil pro

připojení k potrubí. Typ KFB je ventilovým blokem a kombinuje několik ventilů.

Proporcionální regulační tlakový ventil typu FB a KFB se primárně používá k dálkovému

ovládání šoupátkového rozváděče typu PSL nebo PSV.

Vlastnosti a přednosti:
■ pevná konstrukce
■ jemné řízení

Oblasti použití:
■ v nepřímo řízených okruzích pro přívod řídicího oleje

Další provedení:
■ se závitem UNF

Druh zařízení: Proporcionální regulační tlakový ventil
Hydraulický joystick

Provedení: jednoduchý ventil / ventilový blok v připojení
k potrubí

pmax: 30 bar

Qmax: 2 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

KFB01 A /19 /F 1

Přídavné prvky ovládání bez označení - s ruční pákou
1 - bez ruční páky
005 - s ruční pákou vyhnutou o 5°
015 - s ruční pákou vyhnutou o 15°
025 - s ruční pákou vyhnutou o 25°
030 - s ruční pákou vyhnutou o 30°

ruční ovládání F - ruční ovládání s vratnou pružinou
FC - západka

Tlakový rozsah prop. regulačního tlakového ventilu Tlakové rozsahy
4; 5,5; 7; 9; 11; 14; 19; 30

ventilové segmenty A - počáteční část
M - střední část
E - koncová část

základní typ, konstr. velikost typ KFB (ventilový blok)
typ FB (jednoduchý ventil)
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Odpovídající technické datové listy:
■ Proporcionální regulační tlakový ventil typu KFB 01: D 6600-01

Funkce

jednoduchý ventil ventilový blok

Základní parametry a rozměry

FB 01 KFB 01

Qmax

[l/min]
tlakový rozsah
pmax [bar]

přípojky rozměry 
[mm]

H B T

FB 01 2 30 G 1/4 215,45 35 50

KFB 01 2 30 G 1/4 215,45 50

http://downloads.hawe.com/6/6/D6600-01-en.pdf
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3.3 Tlakem řízený odpojovací ventil typu CNE

Tlakově řízené 2cestné ventily patří ke skupině tlakových ventilů. U dvou spojených okruhů

čerpadla přepínají okruh nízkého tlaku na oběh, je-li dosaženo nastavené hodnoty tlaku a je-

li tato hodnota překročena. Okruh vysokého tlaku dopravuje v celém vedení dále.

Vyšší tlak udržuje tlakově řízený 2cestný ventil typu CNE, a tím i obtokovou polohu, nuceně

otevřený pomocí řídicího vedení. V okruhu nízkého tlaku působí ventil současně jako

přepouštěcí ventil.

Ventil typu CNE lze šroubovat a integrovat do řídicích bloků. Je potřeba jen vytvořit

potřebné otvory k uchycení.

Vlastnosti a přednosti:
■ kompaktní konstrukce
■ snadno vytvořitelný otvor k našroubování

Oblasti použití:
■ akumulátorové systémy
■ přípravky

Druh zařízení: 2-cestný obtokový ventil

Provedení: šroubovací ventil

Nastavitel-
nost:

nástrojem (pevně nastavený)

pmax:
pmax nastav:

500 barů
450 barů

Qmax: 30 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

CNE 2 C - 50

nastavení tlaku [bar]

tlakový rozsah

základní typ, konstr. velikost tlakem řízený 2-cestný ventil typu CNE

další provedení:
■ dodatečně utěsněný závitový čep pro snížení ztrát průsakem (typ CNE 21)
■ dodatečně utěsněný závitový čep a píst pro minimalizaci ztrát průsakem (typ CNE 22 a CNE 23)
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Odpovídající technické datové listy:
■ Tlakem řízený odpojovací ventil typu CNE: D 7710 NE

Podobné produkty:
■ dvojstupňové ventily typu NE: Strana 196
■ spínače typu CR: Strana 152
■ odpojovací ventily typu LV, ALZ: Strana 198
■ spínací ventily typu AE: Strana 172

Připojovací bloky:
■ připojovací blok typu A: D 6905 A/1

Funkce

CNE

Základní parametry a rozměry

CNE 2 Příklad zapojení:
HK448/1-HH..-AN21F2
integrovaný obtokový ventil v připojovacím bloku typu AN 21 F2 pro
kompaktní čerpadlové agregáty typu HK se dvěma čerpadlovými okruhy

Qmax

[l/min]
provozní tlak 
pmax [bar] při

rozměry 
[mm]

P Z H H1 SW SW1

CNE 2

CNE 21

CNE 23

30 E: 30
D: 45
C: 60 
B: 75 
A: 90 
M: 120 
L: 150

500 70 96 22 24

CNE 22 30 C: 320
B: 450

500 120 147 30 27

http://downloads.hawe.com/7/7/D7710NE-en.pdf
http://downloads.hawe.com/6/9/D6905A1-en.pdf
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3.3 Dvojstupňový ventil typu NE

Dvojstupňové ventily patří ke skupině tlakových ventilů. Používají se v hydraulických

zařízeních, která jsou zásobována dvojstupňovými čerpadly, kombinací vysokotlakého a

nízkotlakového čerpadla.

Dvojstupňový ventil typu NE sdružuje oba proudy dodávané čerpadlem do jednoho společné-

ho objemového proudu. Přepíná nízkotlaké čerpadlo do beztlakého oběhu, jestliže je

dosažena nastavená hodnota tlaku. Chrání obě čerpadla před překročením nastavené

hodnoty vysokého, popř. nízkého tlaku.

Dvojstupňový ventil typu NE se používá společně s rozváděči k ovládání dvojčinných

hydraulických válců.

Vlastnosti a přednosti:
■ provozní tlaky do 700 barů
■ přímá montáž na hydraulické agregáty
■ přímá kombinace s ventilovým řízením

Oblasti použití:
■ lisy
■ zkušební stavy
■ hydraulické nástroje

Druh zařízení: dvojstupňový ventil (stupeň vysoký tlak
(HD) / nízký tlak (ND)

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí

Nastavitel-
nost:

nástrojem (pevně nastavený)

pmax: 500 ... 700 (HD) / 16 ... 80 (ND) barů

Qmax: 25 (HD) / 180 (ND) l/min

Konstrukce a příklad objednávky

NE 20 - 650/20

nastavení tlaku [bar] vysoký tlak / nízký tlak

základní typ NE 20, 70 a 80

další provedení:
■ možná přímá montáž na čerpadlové agregáty typu MP a RZ
■ montáž sedlových rozváděčů typu VB (typ NE 21)

Funkce

NE 20 NE 70, NE 80
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Odpovídající technické datové listy:
■ Dvojstupňový ventil typu NE: D 7161

Vhodná čerpadla
■ kompaktní čerpadlové agregáty typu MP, MPN, 

MPW, MPNW: Strana 54
■ dvojstupňové čerpadlo typu RZ: Strana 62

Podobné produkty:
■ obtokové ventily typu CNE: Strana 194
■ spínače (lisů) typu CR: Strana 152
■ sedlové rozváděče typu VB: Strana 128

Základní parametry a rozměry

NE 20 NE 70, NE 80

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová připojení rozměry 

[mm]
m
[kg]

HD ND HD ND A, R HD ND H B T

NE 20 10 40 20 ... 700 16 ... 80 G 1/2 G 1/4 G 1/2 110 70 50 2,1

NE 70 16 100 (0) ... 500 (0) ... 60 G 1 G 1/4 G 3/4 131 100 50 3,4

NE 80 25 180 (0) ... 500 (0) ... 30 G 1 1/4 G 3/8 G 1 259 120 60 7,0

http://downloads.hawe.com/7/1/D7161-cs.pdf


Tlakové ventily

198 | www.hawe.de | 03-2015-4.0

3.3 Odpojovací ventil typu LV a ALZ

Odpojovací nebo plnicí ventily patří ke skupině tlakových ventilů. Přepínají proud dodávaný

čerpadlem do beztlakého oběhu, jestliže je dosažena nastavená hodnota tlaku. Strana

spotřebiče je přitom oddělena zpětným ventilem, který těsní bez úniku oleje, od nastavení

oběhu. Pokud tlak na straně spotřebiče poklesne, nastavení oběhu se opět zruší a olej proudí

ke spotřebiči.

Odpojovací ventil typu LV a ALZ pracuje se samostatně regulovaným skokovým přepínáním

(bez závislosti na impulzech) v nepřímo řízeném ventilu.

Odpojovací ventily přepínají čerpadlem dodávaný proud při dosažení nastavené hodnoty

tlaku na beztlakou cirkulaci. Strana spotřebiče (vývod A) je přitom oddělena zpětným

ventilem od cirkulace mezi P → R. Při poklesu tlaku na straně spotřebiče o cca 13 % pod

nastavenou hodnotu tlaku se poloha cirkulace znovu přeruší. Ovládané (na impulzech

závislé) skokové přepnutí pracuje jako přímo (typ LV) nebo jako nepřímo řízený ventil (typ

ALZ). Zde uvedené typy se většinou používají jako ventily k plnění akumulátoru, přičemž

instalace se má provádět co nejblíže k čerpadlu.

Vlastnosti a přednosti:
■ různé možnosti nastavení
■ různé doplňkové funkce

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně
■ zkušební stavy

Druh zařízení: odpojovací ventil (volnoběžný ventil, přímo,
resp. nepřímo řízený)

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
jednotlivý ventil pro montáž na panel

Nastavitel-
nost:

nástrojem (pevně nastavený)
ručně (regulovatelný)

pmax: 350 barů

Qmax: 120 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

LV 10 P
ALZ 3 G

D
CR

- 180 
- 250

nastavení tlaku [bar]

tlakový rozsah ■ pevně nastavený (-)
■ ručně nastavitelný (R)

základní typ, konstr. velikost, provedení typ LV, konstrukční velikost 10, 20, 25

■ připojení k potrubí (-)
■ desková konstrukce (P)
■ provedení s malou hysterezí spínání (typ LV 25)

typ ALZ, konstrukční velikost 3 až 5

■ připojení k potrubí (G)
■ desková konstrukce (P)

Funkce

LV, ALZ
pro připojení k potrubí: ventil pro montáž na panel:
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Odpovídající technické datové listy:
■ Odpojovací ventil typu LV: D 7529
■ Odpojovací ventil typu ALZ: D 6170 ALZ
■ Tlakový ventil se zpětným ventilem typu AL, AE a AS: D 6170

Podobné produkty:
■ odlehčovací ventily typu AE: Strana 172
■ připojovací bloky AL: Strana 68

Základní parametry a rozměry

LV.. ALZ..G.. ALZ..P..

o 90° otočený
umístěn

při konstrukční velikosti 5 je
nepřímo řízený ventil

řízení Qmax

[l/min]
tlakový rozsah:
pmax [bar]

závitová 
připojení1)

rozměry 
[mm]

m
[kg]

H B T

LV 10 12 F: 60 
E: 140 
D: 240 
C: 350

G 1/4 155 45 32 0,9

LV 20, LV 25

přímo řízený

25 F: 80 
E: 140 
D: 220 
C: 350

G 3/8 205 50 32 1,2

ALZ 3 G 50 G 1/2 80 40 99 2,0

ALZ 4 G 80 G 3/4 94 40 109 2,4

ALZ 5 G 120 G 1 105 63 135 4,3

ALZ 4 P 80 G 3/4 60 40 119 2,1

ALZ 5 P

nepřímo řízený

120

F: 60 
E: 140 
D: 240 
C: 350

G 1 80 40 133 4,3

1) u provedení pro připojení k potrubí

http://downloads.hawe.com/7/5/D7529-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/6/1/D6170-ALZ-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/6/1/D6170-en.pdf


Tlakové ventily

200 | www.hawe.de | 03-2015-4.0

3.3 Tlakově závislý uzavírací ventil typu DSV a CDSV

Tlakově závislé uzavírací ventily patří ke skupině tlakových ventilů. Je-li dosažena a

překročena nastavená hodnota tlaku, uzavřou průtokový proud ve vedení spotřebiče B

těsně bez úniku oleje. Ventily se znovu otevřou, jakmile tlak na straně přítoku A klesne pod

nastavovací hodnotu definovanou napětím pružiny.

Tlakově závislý uzavírací ventil typu DSV a CDSV se například používá jako ochranný ventil

manometru.

Vlastnosti a přednosti:
■ různé možnosti nastavení
■ různé doplňkové funkce

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně
■ zkušební stavy
■ ochranný ventil (manometru)

Druh zařízení: uzavírací ventil

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
jednotlivý ventil pro montáž na panel
šroubovací ventil

Nastavitel-
nost:

nástrojem (pevně nastavený)
ručně (regulovatelný)

pmax: 600 barů

Qmax: 60 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

CDSV 1 A - 1/4 - 400

nastavení tlaku [bar]

provedení s připojovacím blokem (-1/4)
šroubovací ventil (-)

tlakový rozsah pevně nastavený (-) nebo ručně nastavitelný (R)

základní typ, konstr. velikost typ CDSV (šroubovací ventil), konstrukční velikost 1

DSV 21-1 B - 200

nastavení tlaku [bar]

tlakový rozsah pevně nastavený (-) nebo ručně nastavitelný (R)

základní typ, konstr. velikost typ DSV (připojení k potrubí), typ DSVP (montáž na desku), konstrukční velikost 1, 2, 3
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Odpovídající technické datové listy:
■ tlakově závislý uzavírací ventil typu DSV: D 3990
■ tlakově závislý uzavírací ventil typu CDSV: D 7876

Funkce

CDSV 1, DSV 2 DSVP 2

Základní parametry a rozměry

CDSV 1 DSV 2-2 DSVP 21-1
šroubovací ventil provedení pro 

připojení k potrubí
ventil pro montáž na panel

ručně
nastavitelné

pevně nastavený

konstrukce konstr.
velikost

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová 
připojení

Hmax

[mm]
SW m

[kg]

CDSV 1 šroubovací ventil 1 10 C: 120 
B: 350 
A: 600

M 16 x 1,5 69 SW 22 0,13

1 20 D: 40 
C: 100 
B: 220 
A: 600

G 1/4 185 SW 36 0,7

2 40 D: 20 
C: 60 
B: 120 
A: 400

G 3/8 193 SW 36 0,9

DSV 21) provedení pro 
připojení k potrubí

3 60 D: 20 
C: 60 
B: 120 
A: 400

G 1/2 193 SW 46 1,1

DSVP 21) ventil pro montáž na
panel

1 20 D: 40 
C: 100 
B: 220 
A: 600

G 1/4 181 - 1,1

1) ventil pro montáž na panel pouze v konstrukční velikosti 1

http://downloads.hawe.com/3/9/D3990-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7876-en.pdf
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3.3 Brzdicí ventil typu LHK, LHDV a LHT

Brzdicí ventily patří ke skupině tlakových ventilů. Tyto ventily zabraňují tomu, aby na válcích

nebo motorech docházelo k nekontrolovanému snižování zatížení. Za tímto účelem je u nich

nastaven vyšší tlak než nejvyšší možné zatížení. Hydraulický píst ovládá ventil tak, aby byla

dosažena požadovaná rychlost spouštění.

Brzdicí ventil typu LHK a LHT je vhodný pro použití u zařízení bez velké náchylnosti k

vibracím. Brzdicí ventil typu LHDV má speciální tlumicí vlastnosti. Používá se zejména ve

spojení s proporcionálními šoupátkovými rozváděči, např. typu PSL a PSV.

Do brzdicích ventilů typu LHK, LHDV a LHT se mohou montovat šokové a střídavé ventily se

zpětnými ventily s clonou nebo bez těchto ventilů, např. k odlehčení hydraulických brzd se

zpožděním.

Brzdné ventily jsou tlakové ventily, které působí vždy na straně odtoku dvojčinných

spotřebičů. Svým nastavením tlaku udržují odtok zavřený (nastavení tlaku cca 15 % nad

max. tlak zátěže) a působí proti tlaku posunující se (negativní) zátěže. Na straně přítoku

dochází k uvolnění pouze do té míry, že je čerpadlo zbytkovým tlakem nuceno „dodatečnému

posunování“.

Vlastnosti a přednosti:
■ provozní tlaky do 420 barů
■ různé možnosti nastavení
■ různá provedení

Oblasti použití:
■ jeřáby
■ stavební stroje
■ zvedací zařízení

Druh zařízení: brzdný ventil (spouštěcí a brzdný ventil, pro
jednostranný nebo střídavý směr zatížení)
jako jednoduchý nebo dvojitý ventil

Provedení: Jednoduchý nebo dvojitý ventil pro připojení
k potrubí
Jednoduchý nebo dvojitý ventil pro montáž na
panel
Šroubovací ventil
Provedení pro upevnění dutými šrouby

pmax: 360 - 450 barů

Qmax: 250 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

LHK44 G - 11 - 160

nastavení tlaku držení zátěže [bar]

provedení možná různá provedení s tělesem

tlumicí varianta netlumený, tlumený nebo s kombinací škrticího-zpětného ventilu

základní typ, konstr. velikost typ LHK (jednoduchý ventil bez šokového ventilu), konstrukční velikost 2 až 4

další provedení
■ částečně možné poměry řízení 1: 2 a 1: 7
■ provedení jako montážní sada
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LHDV33 - 25WD - B 6 -200/200-240/240

nastavení tlaku [bar] tlak držící zátěž / tlak držící zátěž – rázový tlak / rázový tlak

tryska poměr řízení přes kombinaci trysek v rozsahu 1 : 1,2 ... 1 : 8,9 proměnlivý

objemový proud

přídavné elementy ■ s šokovými a dosávacími ventily
■ se střídavými ventily pro brzdy
■ se zpětným ventilem s clonou

základní typ, konstr. velikost typ LHDV (se speciálním tlumicím účinkem), konstrukční velikost 3
typ LHT, konstrukční velikost 2, 3 a 5

další provedení
■ provedení jako šroubovací ventil
■ typ LHT
■ typ LHTE, kompenzovaný tlak v odpadu

Funkce

LHK 33 G-15-... LHK 44 G-21-...

LHT 21 H-14-... LHT 33 P-11-...

LHDV 33 G-25WD-...



204 | www.hawe.de | 03-2015-4.0

Základní parametry a rozměry

LHK 44 G - 11 - 160 LHDV 33 - 25 WD - B 6 - 200/200 - 240/240
jednoduchý ventil dvojitý ventil

LHT 33 P - 15
jednoduchý ventil

provedení Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
uvolňovací 
poměr

závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m
[kg]

H/H1 B/B1 T/T1

jednoduchý
ventil

97 32 32 0,5LHK 22

dvojitý ventil2)

20 400 1 : 4,6 G 3/8

98 60 30 2,7

jednoduchý
ventil

123 40 40 1,0LHK 33

dvojitý ventil2)

60 360 1 : 4,4 G 1/2

125...291 80 40...60 2,7

jednoduchý
ventil

170 45 45 1,6LHK 44

dvojitý ventil2)

100 350 1 : 4,4 G 3/4

170 90 50 3,5

jednoduchý
ventil2)

170 50 40 1,8LHDV 33

dvojitý ventil

80 420 1 : 8...1 : 1,21) G 1/2

170 88 70 4,7

jednoduchý
ventil

132 40 24,8 1,2LHT 2

dvojitý ventil

25 400 1 : 8, 1 : 4 G 1/4

132 50 24,8 0,8

LHT 3 jednoduchý
ventil2)

130 450 1 : 7...1 : 0,53 1) G 1/2 128 70 40 1,6

LHT 5 jednoduchý
ventil2)

250 450 1 : 6...1 : 0,791) G 1 113 50 50 1,0

1) uvolňovací poměr nastavitelný jednoduchou výměnou trysky
2) Pozor: konstrukční schéma částečně výrazně odlišné od ilustrace v katalogu
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Odpovídající technické datové listy:
■ Brzdicí ventil typu LHK: D 7100
■ Brzdicí ventil typu LHDV: D 7770
■ Brzdicí ventil typu LHT: D 7918

Integrovatelné doplňkové funkce:
■ proporcionální cestné ventily typu PSL, PSV, PSLF: Strana 104
■ proporcionální cestné ventily typu PSLF, PSVF: Strana 110

Příklad zapojení:

LHDV 33-25-D6-180/180-200/200
LHDV 33 P-15-D6-280/300
LHDV 33 P-15-D6-280/300
LHK 33 G-21-... podle D 7100

http://downloads.hawe.com/7/1/D7100-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7770-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/9/D7918-en.pdf
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3.4 Průtokové ventily

Regulátor průtoku typu SF, SD a SK 210

Regulátor průtoku (spouštěcí brzdný ventil) typu SB, SQ, SJ a DSJ 214

Proporcionální regulátor průtoku typu SE a SEH 216

Rozdělovací ventil typu TQ 220

Prioritní ventil typu PV 222

Clony a zpětné ventily s clonou typu EB, BE, BC 224

Škrticí ventil typu Q, QR, QV a FG 226

Škrticí ventil typu ED, škrticí - zpětný ventil typu RD a RDF 228

Škrticí a škrticí - zpětný ventil typu CQ, CQR a CQV 230

Škrticí a uzavírací ventil typu AV, AVT a CAV 232

Elektricky proporcionálně 
ovládané 

regulátory průtoku 
typu SE a SEH

Škrticí ventily 
typu Q, QR, QV a FG
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Regulátory průtoku

typ druh zařízení / provedení nastavitelnost p max

(bar)
Qmax

(l/min)

SF, SD, SK 2cestný a 3cestný regulátor průtoku
■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
■ ventil pro montáž na panel

- mechanické 320 3: 60
4: 90
5: 130

SB, SQ, SJ, DSJ 2cestný průtokový ventil, spouštěcí brzdný ventil
■ šroubovací ventil
■ kombinace s tělesem pro připojení k potrubí

- nástrojem, 
pevně nastavený

315 SB, SQ, SJ - 0: 15

SQ, DSJ - 1: 25

SB - 1: 35

SB, SQ - 2: 67
SB, SQ - 3: 150

SB - 4: 250
SB - 5: 400

SE, SEH 2cestný a 3cestný regulátor průtoku
■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
■ ventil pro montáž na panel

- elektricky 
proporcionálně

320 SEH - 2: 30

SE, SEH - 3: 50
SE, SEH - 4: 90

SEH - 5: 120

Děliče průtoku

typ druh zařízení / provedení nastavitelnost pmax

(bar)
Qmax

(l/min)

TQ rozdělovací ventil
■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
■ ventil pro montáž na panel

- nelze nastavovat 350 3: 70
4: 120
5: 200

PV Prioritní ventil
■ jednoduchý ventil pro montáž na čerpadlo

250 5: 120
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Clony, zpětné ventily s clonou

typ druh zařízení / provedení pmax

(bar)
Qmax

(l/min)

EB, BE, BC clona, zpětný ventil s clonou
■ nástrčný ventil
■ šroubovací ventily
■ kombinace s tělesem pro připojení k potrubí

EB: 500

BE: 500

BC - 1: 700
BC - 2: 700
BC - 3: 500

EB - 0: 6
EB - 1: 12
EB - 2: 40
EB - 3: 100
EB - 4: 120

BE - 0: 12
BE - 1: 25
BE - 2: 40
BE - 3: 80
BE - 4: 120

BC - 1: 20
BC - 2: 35
BC - 3: 60
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Škrticí ventily a škrticí uzavírací ventily

typ druh zařízení / provedení nastavitelnost pmax

(bar)
Qmax

(l/min)

Q, QR, QV, FG škrticí ventil, škrticí zpětný ventil
■ šroubovací ventil
■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí

rohový ventil
dutý šroub
sklopné šroubení

- nástrojem Q, QR, QV - 20,
30, 40, 50: 400

Q, QR, QV - 60:
315
FG: 320

Q, QR - 20: 12
Q, QR - 30: 20
Q, QR - 40: 40
Q, QR - 50: 60
Q, QR - 60: 80

QV - 20: 8
QV - 30: 12
QV - 40: 20
QV - 50: 30
QV - 60: 50

FG: 0,8

ED, RD, RDF škrticí ventil, škrticí zpětný ventil
■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí

- nástrojem, 
pevně nastavený, 
- ruční, regulovatelný

500 11: 15
21: 35
31: 60
41: 100
51: 150

CQ, CQR, CQV škrticí ventil, škrticí zpětný ventil
■ šroubovací ventil

- nástrojem 700 2: 50

AV, AVT, CAV škrticí a uzavírací ventil
■ jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
■ šroubovací ventil

- nástrojem, 
pevně nastavený, 
- ruční, regulovatelný

AV - 2: 500
AV - 3: 400

AVT: 630
CAV: 500

AV - 2: 40
AV - 3: 100

CAV - 1: 15
CAV - 2: 25
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3.4 Regulátor průtoku typu SF, SD a SK

Průtokové regulační ventily patří ke skupině průtokových ventilů. Vytvářejí nastavený

konstantní objemový proud maximálně nezávislý na zátěži.

Průtokový regulační ventil typu SD, SF a SK lze plynule regulovat pomocí různých mechanic-

kých ovládání. Průtokový regulační ventil typu SD, SF a SK je k dispozici jako dvoucestný a

jako trojcestný průtokový regulační ventil. U typu SD probíhá nastavení pomocí otočného

knoflíku, u typu SF pomocí stavěcího šroubu a u typu SK pomocí válečkového ovládání.

Průtokový regulační ventil typu SD, SF a SK je k dostání jako jednoduchý ventil pro připojení

k potrubí nebo jako ventil pro montáž na panel

Přepouštěcí ventily a svévolně spínatelné obtokové ventily jsou doplňkovými možnost-

mi. Průtokový regulační ventil typu SD, SF a SK kontroluje pracovní rychlost hydraulických

spotřebičů.

Vlastnosti a přednosti:
■ různé druhy ovládání
■ také v kombinaci s obtokovými zpětnými ventily
■ přesné nastavení

Oblasti použití:
■ stavební stroje
■ obráběcí stroje
■ hydraulické systémy obecně

Druh zařízení: 2cestný regulátor průtoku, 3cestný regulátor
průtoku

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
ventil pro montáž na panel

Nastavitel-
nost:

mechanicky
■ ovládání otočným knoflíkem
■ válečkové ovládání
■ nastavovací šroub

pmax: 315 barů

Qmax: 6 ... 130 l/min
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Konstrukce a příklad objednávky

SF 3 - 3 /15 - S - G24 - 120

údaj o tlaku [bar] pro přepouštěcí ventil (S)

napětí magnetu G 12, G 24, WG 110 a WG 230

druh připojení a přídavný ventil ■ připojení k potrubí (bez označení)
■ desková konstrukce (P)
■ ventil s obtokovým zpětným ventilem (R, PR)
■ můstkové zapojení zpětného ventilu (B)
■ přepouštěcí ventil (S)
■ přepouštěcí a obtokový ventil (S-WN1F, S-WN1D)

objemový proud odstupňování clon Qmax: 3, 6, 15, 36, 50, 60, 70, 90, 130 l/min

základní typ, provedení, konstr. velikost ■ typ SF, kontramaticí fixovaná poloha
■ typ SD, ovládání otočným knoflíkem
■ typ SK, s válečkovým ovládáním (otevřené provedení)
■ typ SKR, s válečkovým ovládáním (uzavřené provedení, ne pro deskovou konstrukci)
■ provedení jako 2-cestné (-2) a 3-cestné (3) regulátory průtoku
■ konstrukční velikost 3 až 5

Funkce

2cestné, připojení k potrubí 3-cestný

2cestné, ventil pro montáž na panel 3cestný

Ovládání:

SF ... SD ... SK ... SKR ...

nastavovací šroub OK 10
nastavení nad 5 mm

ovládání otočným knoflíkem 
nastavení nad 3,8 otáčky

válečkové ovládání, otevřené provedení (SK), uzavřené provedení (SKR) 
dráha sepnutí 15,5 ... 17 mm, 
ovládací síla 30 ... 70 N
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Základní parametry a rozměry

provedení pro připojení k potrubí ventil pro montáž na panel

přepouštěcí ventil

obtokový ventil

nastavovací šroub

otočný knoflík

Qmax [l/min]1) závitová připojení2) rozměry [mm] m [kg]3)

2-cestný 3-cestný H H1 L L1 B B1

S. 2-3 50 40 80 93 50 60 1,4 ... 2,1

S. 3-3

0,3 ... 60 G 1/2

50 40 80 93 50 60 1,4 ... 2,1

S. 2-4 60 50 85 100 60 70 2

S. 3-4

0,3 ... 90 G 3/4

60 50 85 100 60 70 2,0 ... 2,6

S. 2-5 70 50 100 106 70 80 3,1

S. 3-5

1,0 ... 130 G 1

70 50 100 106 70 80 2,8 ... 3,7

1) volitelné různé hodnoty Qmax, viz konstrukce a příklad objednávky: „odstupňování clony“
2) u provedení pro připojení k potrubí
3) podle ovládání
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Odpovídající technické datové listy:
■ Regulátor proudu SD, SF a SK: D 6233

Podobné produkty:
■ spouštěcí brzdné ventily typu SB, SQ: Strana 214
■ prop. regulátory průtoku typu SE, SEH: Strana 216

Vhodné přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163

Příklad zapojení

Položka Počet Označení

4 2 SMK 20-G 1/4-PC

3 2 DG 364-35

2 2 SD 2-3/6P

1 1 20 201 H 00

http://downloads.hawe.com/6/2/D6233-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7163-en.pdf
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3.4 Regulátor průtoku (spouštěcí brzdný ventil) typu SB, SQ, SJ a DSJ

Průtokové regulační ventily patří ke skupině průtokových ventilů. Vytvářejí nastavený

konstantní objemový proud maximálně nezávislý na zátěži.

Průtokový regulační ventil typu SB a SQ je k dispozici jako šroubovací vložka, jako provedení

tělesa s přípojením k potrubí nebo jako provedení dutého šroubu. Typ SB má mírně nakloně-

nou charakteristiku k tlumení vibrací. Typ SQ je maximálně nezávislý na zátěži.

Volně posouvatelná clona otevírá v opačném směru průtoku větší průřez. Díky tomu není

nutný obtokový zpětný ventil. Průtokový regulační ventil typu SB a SQ se používá pro

kontrolu rychlosti klesání jednočinných spotřebičů.

Druh zařízení: 2-cestný proudový ventil (ventil spouštěcí
brzdy)

Provedení: vestavný ventil
kombinace s tělesem pro připojení k potrubí

Nastavitel-
nost:

nástrojem (pevně nastavený)

pmax: 315 barů

Qmax: 0,25 - 400 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

SB 2 1 C - 30

spínací obj. proud [l/min] požadovaný, továrně nastavený spínací obj. proud v rámci rozsahu nastavení

konstrukce nastavovatelné nebo nenastavovatelné provedení

■ šroubovací patrona (C)
■ provedení s tělesem pro stavbu potrubí (E, F, G)

další provedení
■ s metrickým a UNF závitem
■ s omezením závitu
■ se otočným šroubením, resp. jako dutý šroub

rozsah nastavení nastavitelný spínací obj. proud

základní typ, konstr. velikost typ SB, SQ a SJ, konstrukční velikost
Typ DSJ, funkce regulace proudu v obou směrech pro dvojčinné spotřebiče
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Odpovídající technické datové listy:
■ Regulátor průtoku (spouštěcí brzdný ventil) typu SB a SQ: D 6920
■ Regulátor průtoku typu SJ: D 7395
■ Regulátor průtoku typu CSJ: D 7736
■ Regulátor průtoku typu DSJ: D 7825

Funkce

SB, SQ SJ DSJ

Základní parametry a rozměry

vestavné ventily .. .C provedení s tělesem ...G
SB, SQ SJ

ukazatel pro rozsah nastavení: vždy nastavitelný spínací obj. proud od ...
do ... [l/min]

závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m
[g]

1 3 5 7 9 90 G (série) L L1max OK

SB 0 39 78 19 13

SJ 01)

1...1,6 1,6...2,5 2,5...4 4...6,3 6,3...10 10...15 G 1/4 (A)

24 - - 35

SB 1

SQ 1

2,5...4 4...6,3 6,3...10 10...16 16...25 25...35 G 3/8 (A) 43 82 22 23

SB 2

SQ 2

16...21 21...28 28...37 37...50 50...672) - G 1/2 (A) 49 96 27 40

SB 3

SQ 3

37...50 50...67 67...90 90...120 120...1502) - G 3/4 (A) 61 106 32 80

SB 4 80...100 100...125 125...160 160...200 200...250 - G 1 (A) 78 145 41 150

SB 5 170...200 200...236 236...280 280...335 335...400 - G 1 1/4 (A) 94 160 50 300

DSJ 1 1,0...21,0 G 3/8 (A) 39 78 19 30

1) typ SJ 0 bez označení rozsahu nastavení 0,25 - 1,2 l/min
2) ne pro typ SQ..

http://downloads.hawe.com/6/9/D6920-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/3/D7395-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7736-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7825-en.pdf
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3.4 Proporcionální regulátor průtoku typu SE a SEH

Proporcionální regulátory průtoku patří ke skupině průtokových ventilů. Vytvářejí konstantní

objemový proud nezávislý na zatížení, který může být elektroproporcionálně řízený na dálku.

Průtokový regulační ventil typu SE disponuje přímo ovládanou měřicí clonou, která má

přednost v regulovatelnosti blízko Qmin rovna nule. Průtokový regulační ventil typu SEH

disponuje měřicí clonou s nepřímým řízením, jejíž předností je působení v dynamických

systémech s krátkými reakčními dobami. Průtokový regulační ventil typu SE a SEH je k

dostání jako jednoduchý ventil pro připojení k potrubí nebo jako ventil pro montáž na panel.

Přepouštěcí ventily a svévolně spínatelné obtokové ventily jsou doplňkovými možnost-

mi. Průtokový regulační ventil typu SE a SEH kontroluje pracovní rychlost hydraulických

spotřebičů.

Vlastnosti a přednosti:
■ elektrická regulace pracovních rychlostí spotřebičů
■ automatizace pracovních cyklů

Oblasti použití:
■ stavební stroje
■ obráběcí stroje
■ hydraulické systémy obecně
■ těžební stroje

Druh zařízení: 2-cestný regulátor průtoku
3-cestný regulátor průtoku

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
ventil pro montáž na panel

Nastavitel-
nost:

elektrický proporcionální

pmax: 315 barů

Qmax: 0,1 - 120 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

SE 2-3 /30F - P - G24

napětí magnetu proporcionální magnet

■ 12 V DC, 24 V DC
■ ovládání proporcionálním zesilovačem PLVC

konstrukce a připojení ■ připojení k potrubí
■ desková konstrukce (P)

objemový proud [l/min] jmenovitý objemový proud měřicí clony

■ bez proudu otevřeno
■ bez proudu zavřeno (označení F)

odstupňování clon Qmax: 3, 6, 10, 15, 22, 30, 36, 50, 70, 90, 120 l/min

základní typ, konstr. velikost typ SE, s přímo ovládanou měřicí clonou, konstrukční velikost 3, 4
typ SEH, s nepřímo řízenou měřicí clonou, konstrukční velikost 2 až 5

■ k dostání jako 2-cestné a 3-cestné regulátory průtoku
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Funkce

SE, SEH

2cestný 3cestný
připojení k potrubí připojení k potrubí

1)

2cestný 3cestný
ventil pro montáž na panel ventil pro montáž na panel

1) přípojka Z u typu SEH 3-2 odpadá

Doplňkové funkce pro regulátory průtoku:

2cestný regulátor průtoku
■ provedení s obtokovým zpětným ventilem
■ provedení se zpětným ventilem v můstkovém zapojení

pro libovolný směr průtoku

3cestný regulátor průtoku
■ provedení s přepouštěcím ventilem
■ provedení s přepouštěcím ventilem a obtokovým ventilem 

(pouze u provedení pro připojení k potrubí)
■ provedení s polohou nuceného uzavření pístového manometru

v nesepnutém stavu typ ..FO
■ provedení se samočinně působící cirkulací typu ...-B 0,6
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Základní parametry a rozměry

SEH SE
provedení pro připojení k potrubí ventil pro montáž na panel

zákl. typ a konstr. velikost Qmax

[l/min]1)
pmax

[bar]
závitová 
připojení2)

rozměry 
[mm]

mmax

[kg]

2cestný 3cestný H B T

SE 2-3 SE 3-3 0,3 ... 50 315 G 1/2 110 ... 120 80 ... 91 50 ... 60 2,2

SE 2-4 SE 3-4
přímo ovládaný

0,6 ... 90 315 G 3/4 120 ... 130 85 ...100 60 ... 70 2,2

SEH 2-2 SEH 3-2 0,1 ... 36 315 G 3/8 115 55 ... 70 39 1,6 ... 3,3

SEH 2-33) SEH 3-3 0,3 ... 50 315 G 1/2 92,5 80 ... 93 50 ... 60 1,6 ... 3,3

- SEH 3-4 0,6 ... 90 315 G 3/4 102,5 95 ... 100 60 ... 70 1,6 ... 3,3

- SEH 3-5

hydraulicky
nepřímo řízený

1,0 ... 120 315 G 1 112,5 100 70 1,6 ... 3,3

1) volitelné různé hodnoty Qmax, viz konstrukce a příklad objednávky: „Odstupňování clon“
2) u provedení pro připojení k potrubí
3) pouze jako ventil pro montáž na panel
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Odpovídající technické datové listy:
■ Proporcionální regulátor průtoku typu SE a SEH: D 7557/1

Podobné produkty:
■ Regulátory průtoku typu SD a jiné: Strana 210

Doplňkové elektronické komponenty:
■ proporcionální zesilovače:Strana 276
■ programovatelné ventilové řízení typu PLVC: Strana 278
■ uzel CAN typu CAN-IO: Strana 280
■ další elektronické příslušenství viz "Elektronika"

Příklad zapojení

; SEHD 3-3/30 FP-X 24

< TQ 4 P-A 5/2

= EM 31 V-X24

> EMP 31 S-X 24

? MVH 6 C

@ EM 31 S-X24

A SWPN 2-G-X24

http://downloads.hawe.com/7/5/D75571-en.pdf
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3.4 Rozdělovací ventil typu TQ

Rozdělovací ventily, nazývané také děliče množství, patří k průtokovým ventilům. Rovnoměr-

ně nebo v pevném dělicím poměru rozdělují nebo sumarizují celkový objemový proud. Tlaky

spotřebičů přitom nehrají žádnou roli.

Rozdělovací ventil typu TQ je díky své jednoduché konstrukci výhodným řešením pro

jednoduché dělení, např. když se mají pohybovat dva hydraulické spotřebiče s různým

zatížením, které jsou zásobovány jedním čerpadlem, aniž by se vzájemně ovlivňovaly.

Používají se v mobilní a průmyslové hydraulice.

Vlastnosti a přednosti:
■ dobrá přesnost dělení

Oblasti použití:
■ systémy řízení
■ souběžné válce

Druh zařízení: rozdělovací ventil

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
ventil pro montáž na panel

Nastavitel-
nost:

nelze nastavovat

pmax: 300 - 350 barů

Qmax: 7,5 - 200 l/min (jmenovitý celkový proud)

Konstrukce a příklad objednávky

TQ 32 - A
- 2,0
- 3

označení objemového proudu

provedení (A – stejný poměr dělení)

základní typ, konstr. velikost ■ připojení k potrubí (bez označení)
■ desková konstrukce (P)

typ TQ, konstrukční velikost 2 až 5

Funkce

TQ TQ.P
připojení k potrubí ventil pro montáž na panel
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Odpovídající technické datové listy:
■ dělič průtoku (dělič množství) typu TQ: D 7381

Základní parametry a rozměry

TQ... TQ .P
připojení k potrubí ventil pro montáž na panel

Qmax [l/min] pmax [bar] závitová připojení1) rozměry [mm] m [kg]

A B C H B T

TQ 2.. 7,5 ... 70 350 G 1/4, G 3/8 G 1/4, G 3/8 G 3/8 79 30 50 0,6

TQ 3.. 7,5 ... 70 350 G 3/8, G 1/2 G 3/8, G 1/2 G 1/2 85 30 60 0,6 ... 0,7

TQ 3P 7,5 ... 70 350 - - - 79 30 50 0,7

TQ 4 80 ... 120 350 G 1/2 G 1/2 G 3/4 110 40 60 1,5

TQ 4P 80 ... 120 350 - - - 110 40 60 1,6

TQ 5 140 ... 200 350 G 3/4 G 3/4 G 1 134 50 80 3,0

TQ 5P 140 ... 200 350 - - - 134 50 80 3,1

1) u provedení pro připojení k potrubí

http://downloads.hawe.com/7/3/D7381-cs.pdf
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3.4 Prioritní ventil typu PV

Prioritní ventily patří ke skupině průtokových ventilů. Zajišťují vždy dostatečné zásobování,

zejména kritických spotřebičů, hydraulickým olejem.

Prioritní ventil typu PV rozděluje objemový proud čerpadla na dva okruhy. Jeden okruh je

zásobován přednostně, např. řízení vozidla. Druhý okruh získává zbývající objemový proud.

Ventil je vhodný k přímé montáži na hydraulické čerpadlo.

Vlastnosti a přednosti:
■ tlumí vibrace
■ kompaktní přídavný ventil
■ žádné další náklady na potrubí

Oblasti použití:
■ zemědělské a lesní stroje
■ podniková dopravní vozidla
■ stavební stroje
■ komunální vozidla

Druh zařízení: Prioritní ventil

Provedení: jednoduchý ventil k montáži na čerpadlo

pmax: 250 bar

Qmax: 120 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

PV 12 P-3 D 4 - EF

průměr trysky

nastavení diferenčního tlaku

provedení

konstrukce a přípojky

základní typ, konstrukční velikost
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Odpovídající technické datové listy:
■ Regulační axiální pístové čerpadlo typu V30E: D 7960 E
■ Regulační axiální pístové čerpadlo typu V40M: D 7961
■ Regulační axiální pístové čerpadlo typu V60N: D 7960 N
■ konstantní axiální pístové čerpadlo typu K60N: D 7960 K
■ Proporcionální šoupátkové rozváděče typu PSL a PSV konstrukční

velikost 2: D 7700-2
■ Proporcionální šoupátkové rozváděče typu PSL, PSM a PSV

konstrukční velikost 3: D 7700-3

Funkce

Základní parametry a rozměry

jednoduchý ventil

přípojky rozměry 
[mm]

P EF CF M, LS L B H

PV 12 G 1 G 1 G 1/2 G 1/4 127 69,5 61,5

http://downloads.hawe.com/7/9/D7960E-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/9/D7961-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/9/D7960N-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/9/D7960K-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77002-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77002-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77003-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D77003-cs.pdf
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3.4 Clony a zpětné ventily s clonou typu EB, BE, BC

Clony patří ke skupině průtokových ventilů. Slouží jako místní odpor při proudění, který

skokově zužuje průřez potrubí. Zúžení potrubí má velmi krátkou délku. Tím je objemový

proud závislý jen na rozdílu tlaků, nikoliv na viskozitě.

Zpětný ventil s clonou typu BE a BC kombinuje funkci průtokového a uzavíracího ventilu.

Ventil je k dostání jako clona s otvory nebo štěrbinami. Omezuje průtok při spínání rozvádě-

čů. Např. omezuje objemový proud nebo zabraňuje příliš rychlému vyprázdnění zásobníku.

Zasunovací clona typu EB se přednostně používá u ventilů pro montáž na panel. Není proto

nutná žádná přídavná mezideska.

Vlastnosti a přednosti:
■ do 700 barů
■ jednoduchá konstrukce a montáž

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně
■ řízení navijáků
■ hydraulické systémy nepřímého řízení

Druh zařízení: clona
zpětný ventil s clonou

Provedení: zásuvný ventil
vestavné ventily
kombinace s tělesem pro připojení k potrubí

pmax: 400 - 700 barů

Qmax: 0,5 - 120 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

BC1 - 0,8 G

provedení s tělesem pro připojení k potrubí, typ BC, BE (E; F, G)

clona děrovaná nebo štěrbinová clona, průměr v mm

základní typ, konstr. velikost typ BC, konstrukční velikost 1 až 3
typ BE, konstrukční velikost 1 až 4
typ EB, konstrukční velikost 0 až 4, násuvná clona

další provedení
■ Typ BC a BE s metrickým závitem

Funkce

BC BE EB
vestavné ventily násuvná clona
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Odpovídající technické datové listy:
■ Zpětný ventil s clonou typu BC: D 6969 B
■ Zpětný ventil s clonou typu BE: D 7555 B
■ Clona typu EB: D 6465

Podobné produkty:
■ Nástrčné zpětné ventily typu RK, RB, RC, RE, ER: Strana 238

■ škrticí zpětné ventily typu RD, ED, RDF: Strana 228

Základní parametry a rozměry

BC.. BE .. EB..
vestavné ventily násuvná clona

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
velikost
závitu

rozměry m
[g]

H [mm] G / D OK1/Æd OK 2

BC 1 20 700 G 1/4 A 13 G 1/4 A OK 8 OK 4 6

BC 2 35 700 G 3/8 A 15 G 3/8 A OK 9 OK 5 10

BC 3 60 500 G 1/2 A 18 G 1/2 A OK 12 OK 8 24

BE 0 12 500 G 1/8 A 5 G 1/8 A OK 4 - 2

BE 1 25 500 G 1/4 A 6 G 1/4 A OK 5 - 4

BE 2 40 500 G 3/8 A 7 G 3/8 A OK 8 - 6

BE 3 70 450 G 1/2 A 7,5 G 1/2 A OK 10 - 10

BE 4 120 400 G 3/4 A 9 G 3/4 A OK 12 - 18

EB 0 6 500 - 1,8 9 5,6 - 2

EB 1 10 700 - 1,8 11 7,5 - 4

EB 2 40 700 - 9 18 12,8 - 6

EB 3 100 500 - 11,5 22 16 - 10

EB 4 120 500 - 10 28 25 - 18

http://downloads.hawe.com/6/9/D6969B-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/5/D7555B-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/6/4/D6465-en.pdf


Průtokové ventily

226 | www.hawe.de | 03-2015-4.0

3.4 Škrticí ventil typu Q, QR, QV a FG

Škrticí ventily patří ke skupině průtokových ventilů. Ovlivňují objemový proud u jednočin-

ných a dvojčinných spotřebičů.

Škrticí ventil typu Q a škrticí - zpětný ventil typu QR a QV nejsou jako štěrbinové škrticí

ventily citlivé na mikroskopické nečistoty. Jemný škrticí ventil FG je závitový škrticí ventil.

Nastavuje čas sepnutí rozváděčů, zabraňuje tlakovým rázům a tlumí vibrace. Škrticí – zpětný

ventil typu QR, QV, FG1 a FG2 kombinuje funkci průtokového ventilu s uzavíracím ventilem.

Slouží ke škrcení v jednom směru průtoku a umožňuje volný průtok v opačném směru.

Ventil typu Q, QR, QV a FG se může integrovat do řídicích bloků nebo do potrubního sytému v

provedení dutého šroubu.

Vlastnosti a přednosti:
■ různé možnosti montáže
■ jednoduchá konstrukce

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně

Druh zařízení: škrticí ventil
škrticí-zpětný ventil

Provedení: šroubovací ventil
jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
■ rohový ventil
■ dutý šroub
■ sklopné šroubení

Nastavitel-
nost:

nástrojem

pmax: 300 - 400 barů

Qmax: 0 - 80 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

QR 20
FG 1 - H 6 K

provedení s tělesem ■ bez označení jako šroubovací ventil
■ provedení jako dutý šroub a/nebo se sklopným šroubením

základní typ, 
konstr. velikost, 
funkce

■ škrticí ventily typu Q, typu QR, typu QV a jemné škrticí ventily typu FG, rozděleny do 5 konstrukčních velikostí
■ funkce směru škrcení a volného směru průtoku
■ štěrbinové škrticí klapky, volitelně bez nebo s vestavěným zpětným ventilem

Vyobrazení zařízení:

FG Q
škrticí šroub dutý šroub sklopné 

šroubení
škrticí šroub dutý šroub sklopné 

šroubení
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Odpovídající technické datové listy:
■ Škrticí ventil a škrticí – zpětný ventil typu Q, QR a QV: D 7730
■ Škrticí ventil a škrticí – zpětný ventil typu FG: D 7275

Podobné produkty:
■ škrticí ventily typu CQ, CQR, CQV: Strana 230
■ škrticí ventily a škrticí zpětné ventily 

typu ED, RD, RDF: Strana 228

■ zpětné ventily s clonou a násuvné clony 
typu EB, BE, BC: Strana 224

Funkce

FG, Q FG 1, QR FG2, QV

Základní parametry a rozměry

FG.. Q..

Qmax

[l/min]1)
pmax

[bar]
rozměry m

[g]

H [mm] G OK OK1

FG, FG1, FG2 0,15 300 30 M 8 OK 4 OK 13 15

Q20, QR20, QV20 12 400 32 M 8 x 1 OK 4 OK13 15

Q30, QR30, QV30 25 400 36 M 10 x 1 OK 5 OK 17 25

Q40, QR40, QV40 50 400 41 M 12 x 1,5 OK 6 OK 19 40

Q50, QR50, QV50 90 400 46 M 14 x 1,5 OK 8 OK 22 55

Q 60, QR60, QV60 120 315 58 M 16 x 1,5 OK 10 OK 24 100

1) Hodnoty platí pro zcela otevřený ventil (respektujte červené označení) a průtokový odpor cca 50 barů (ve směru škrcení)

http://downloads.hawe.com/7/7/D7730-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/2/D7275-en.pdf
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3.4 Škrticí ventil typu ED, škrticí - zpětný ventil typu RD a RDF

Škrticí ventily patří ke skupině průtokových ventilů. Ovlivňují objemový proud u jednočin-

ných a dvojčinných spotřebičů.

Škrticí – zpětný ventil typu RD a RDF kombinuje funkci průtokového ventilu s uzavíracím

ventilem. Slouží ke škrcení v jednom směru průtoku a umožňuje volný průtok v opačném

směru. Typ ED a RD je přestavitelný.

Ventil typu ED, RD a RDF se může montovat přímo do potrubí.

Vlastnosti a přednosti:
■ jemně nastavitelný
■ odolný proti opotřebení

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně

Druh zařízení: škrticí ventil
škrticí-zpětný ventil

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí

Nastavitel-
nost:

nástrojem (pevně nastavený)
ručně (regulovatelný)

pmax: 500 barů

Qmax: 12 - 130 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

RD 11
RDF 21 /1,0

- K
 

nastavitelnost ■ pouze typ ED a RD
■ bez označení = ručně (křídlový šroub / kontramatice)
■ K = nástrojem (nastavovací vřeteno / kontramatice)

pevné škrticí ventily průměr v mm, typ RDF
■ 0,4 - 0,6 (v krocích po 0,1)
■ 0,8 - 2,0 (v krocích po 0,2)
■ 2,5 - 5,5 (v krocích po 0,5)

základní typ, konstr. velikost ■ typ ED, typ RD, typ RDF, konstrukční velikost 1 až 5
■ štěrbinové škrticí ventily, volitelně bez nebo s vestavěným zpětným ventilem

Funkce

ED RD RDF
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Odpovídající technické datové listy:
■ škrticí ventily a škrticí zpětné ventily 

typu ED, RD, RDF: D 7540, D 2570

Podobné produkty:
■ škrticí ventily typu Q, QR, QV, FG: Strana 226
■ škrticí ventily typu CQ, CQR, CQV: Strana 230
■ zpětné ventily s clonou typu EB, BE, BC: Strana 224

Základní parametry a rozměry

ED.. a RD.. RDF..

nastavitelný
nástrojem

1) Qmax

[l/min]2)
pmax

[bar]
závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m
[g]

H B SW

ED 11.. 23,5

RD 11.. 23,5

RDF 11/..

12 500 G 1/4

-

52 SW 24 180

ED 21.. 24

RD 21.. 24

RDF 21/..

30 500 G 3/8

-

52 SW 27 215

ED 31.. 32,5

RD 31.. 32,5

RDF 31/..

60 500 G 1/2

-

62 SW 32 340

ED 41.. 41

RD 41.. 41

RDF 41/..

80 500 G 3/4

-

72 SW 41 655

ED 51.. 46,5

RD 51.. 46,5

RDF 51/..

130 500 G 1

-

82 SW 46 835

1) Typ RDF – průměr škrcení pevný, nelze nastavit, podle konstrukční velikosti volitelně mezi 0,6 mm a 4 mm
2) Hodnoty platí pro zcela otevřený ventil a průtokový odpor cca 50 barů (ve směru škrcení)

http://downloads.hawe.com/7/5/D7540-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/2/5/D2570-en.pdf
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3.4 Škrticí a škrticí - zpětný ventil typu CQ, CQR a CQV

Škrticí ventily patří ke skupině průtokových ventilů. Ovlivňují objemový proud u jednočin-

ných a dvojčinných spotřebičů.

Škrticí ventil typu CQ a škrticí – zpětný ventil typu CQR a CQV nejsou jako štěrbinové škrticí

ventily citlivé na mikroskopické nečistoty. Škrticí – zpětný ventil typu CQR a CQV kombinuje

funkci průtokového ventilu s uzavíracím ventilem. Slouží ke škrcení v jednom směru průtoku

a umožňuje volný průtok v opačném směru. Dvojité těsnění vřetena umožňuje nastavování

bez průsaku oleje i pod tlakem.

Zpětný ventil typu CQ, CQR a CQV lze šroubovat a integrovat do řídicích bloků. Je potřeba jen

vytvořit potřebné otvory k uchycení.

Škrticí ventily typu CQ, CQR a CQV patří ke skupině proudových ventilů a používají se k

ovlivnění objemového proudu u jednočinných a dvojčinných spotřebičů. Zde popsané škrticí

ventily jsou konstruovány jako štěrbinové škrticí klapky, a nejsou proto citlivé na mikrosko-

pické nečistoty (netrpí efektem štěrbinového filtru). Zpětnou funkci typů CQR a CQV přebírá

destička, která zaručuje krátké reakční doby. Dvojité těsnění vřetena umožňuje nastavování

bez úniků oleje i pod tlakem.

Vlastnosti a přednosti:
■ nastavování pod tlakem bez úniku oleje
■ provozní tlak až 700 barů

Oblasti použití:
■ regulace rychlosti u hydraulických zvedacích zařízení

Druh zařízení: škrticí ventil
škrticí-zpětný ventil

Provedení: šroubovací ventil

Nastavitel-
nost:

nástrojem
ručně

pmax: 700 barů

Qmax: 50 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

CQV 2 - D - 1/4

jednotlivé připojovací bloky ■ pro připojení k potrubí (1/4, 3/8)
■ desková konstrukce (pouze v kombinaci s typem CQ a CQV)

nastavitelnost při provozu ■ bez označení = pevně nastavený
■ D = otočná rukojeť (s kontramaticí)
■ D3 = otočná rukojeť, průměr 35 mm (bez kontramatice)

základní typ, konstr. velikost typ CQ, typ CQR, typ CQV, konstrukční velikost 2
štěrbinové škrticí klapky, volitelně bez nebo s vestavěným zpětným ventilem

■ provedení s jemným rozsahem řízení (konstrukční velikost 22)
■ provedení s pístovým manometrem (funkce regulace proudu)
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Odpovídající technické datové listy:
■ Škrticí a škrticí – zpětný ventil typu CQ, CQR a CQV: D 7713

Podobné produkty:
■ škrticí ventily a škrticí zpětné ventily 

typu ED, RD, RDF: Strana 228
■ škrticí ventily typu Q, QR, QV, FG: Strana 226

Funkce

CQ 2, CQ 22 CQR 2, CQR 22 CQV 2, CQV 22 CQ 2 - P - DW

Základní parametry a rozměry

CQ 2., CQR 2., CQV 2. D D3

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]

CQ 2 / CQ 22

CQR 2 / CQR 22

CQV 2 / CQV 22

50 / 20 700

http://downloads.hawe.com/7/7/D7713-en.pdf
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3.4 Škrticí a uzavírací ventil typu AV, AVT a CAV

Škrticí a uzavírací ventily patří ke skupině průtokových ventilů. S jejich pomocí lze vytvořit

sled funkcí mezi vstupní a výstupní stranou. Tím se reguluje rychlost válců v zásobních

okruzích a objemový proud v řídicích okruzích nebo je kompletně uzavřeno potrubí spotřebi-

če (např. k zajištění manometru).

Škrticí a uzavírací ventil typu AV a AVT dosahuje účinku škrcení díky kruhovité štěrbině.

Ventil typu CAV není jako štěrbinový škrticí ventil citlivý na mikroskopické nečistoty.

Ventil typu AV je k dispozici jako šroubovací ventil nebo rohový ventil pro připojení k

potrubí. Typ AVT je zapracován do tělesa ve tvaru T a běžné šroubení trubek umožňuje přímé

připojení k potrubí. Ventil typu CAV lze šroubovat a integrovat do řídicích bloků. Je potřeba

jen vytvořit potřebné otvory k uchycení.

Vlastnosti a přednosti:
■ různé konstrukce
■ možné jemné nastavení a úplné uzavření

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně Druh zařízení: škrticí a uzavírací ventil s a bez obtokového

zpětného ventilu

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
šroubovací ventil

Nastavitel-
nost:

nástrojem (pevně nastavený)
ručně (regulovatelný)

pmax: 400 ... 630 barů

Qmax: 12 ... 100 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

AV 3
AVT 10
CAV 1V - K - 1/4

velikost závitu provedení s připojovacími bloky pro připojení k potrubí (typ CAV)

nastavení nástrojem (pevně nastavený)
ručně (regulovatelný)

základní typ, konstr. velikost typ AV, konstrukční velikost 2, 3
typ AVT, konstrukční velikost 6 ... 12
typ CAV, konstrukční velikost 1, 2

Funkce

AV, AV.E, AVT, CAV CAV..R CAV..V, AV..R, AV..RE
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Odpovídající technické datové listy:
■ Uzavírací ventil typu AVT a AVM: D 7690
■ Škrticí ventil a uzavírací ventil typu AV: D 4583
■ Škrticí ventil a uzavírací ventil CAV: D 7711

Podobné produkty:
■ škrticí ventily a škrticí zpětné ventily 

typu ED, RD, RDF: Strana 228
■ škrticí ventily typu Q, QR, QV, FG: Strana 226

Základní parametry a rozměry

AV.. AVT.. CAV.. AV..E
ventil pro připojení k potrubí šroubovací ventil

Qmax

[l/min]1)
pmax

[bar]
velikost připoje-
ní

rozměry 
[mm]

m
[kg]

G H H1 H2 B T SW OK1

AV 2 40 500 G 1/2 145 - - 45 30 - - 0,6

AV 3 100 400 G 3/4 198 - - 60 40 - - 1,7

AV 2E 40 500 M 28 x 1,5 - 115 25 - - SW 36 - 0,6

AV 3E 100 400 M 40 x 1,5 - 143 38 - - SW 46 - 1,0

AVT 6 12 630 6 mm 91 - - 31 - - - 0,14

AVT 8 25 630 8 mm 94 - - 32 - - - 0,18

AV 10 30 630 10 mm 94 - - 34 - - - 0,23

AVT 12 50 630 12 mm 114 - - 38 - - - 0,32

CAV 1 30 500 M 16 x 1,5 - 42 19 - - SW 17 SW 22 0,05

CAV 2 50 500 M 20 x 1,5 - 51 21 - - SW 22 SW 24 0,07

1) hodnoty platí pro průtokový odpor cca 10 barů (ve směru škrcení)

http://downloads.hawe.com/7/6/D7690-en.pdf
http://downloads.hawe.com/4/5/D4583-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/7/D7711-cs.pdf
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3.5 Uzavírací ventily

Zpětný ventil typu RK, RB, RC, RE a ER 238

Zpětný ventil typu CRK a CRB 240

Zpětný ventil typu B 242

Tlakem otvíraný zpětný ventil typu CRH a RHC 244

Tlakem otvíraný zpětný ventil typu HRP 246

Tlakem otvíraný zpětný ventil typu RH a DRH 248

Zpětný ventil a plnicí ventil typu F 250

Pojistka při prasknutí potrubí typu LB 252

Střídavý ventily typu WV a WVC 254

Zpětný ventil 
typu RK, RB, RC, RE a ER

Zpětný ventil 
a plnicí ventil typu F
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Zpětné ventily

typ provedení pmax

(bar)
Qmax

(l/min)

RK, RB, RC, RE,
ER

zpětný ventil
■ vestavný ventil
■ nástrčný ventil
■ kombinace s tělesem pro montáž do potrubí

RK, RB - 0: 700
RK, RB, RC - 1, 2:
700
RK, RB, RC - 3:
500
RK, RB - 4: 500

RK - 6: 300

RE - 0, 1, 2: 500
RE - 3: 450
RE - 4: 400

ER - 01, 11, 12, 13,
21, 31: 500

ER - 41: 400

RK, RB - 0: 8
RK, RB, RC - 1: 20
RK, RB - 2: 50
RK, RB - 3: 80
RK, RB, RE - 4:
120

RK - 6: 320

RC - 2: 35
RC - 3: 60

RE - 0: 12
RE - 1: 25
RE - 2: 40
RE - 3: 70

ER - 01: 6
ER - 11: 12
ER - 12, 13: 15
ER - 21: 30
ER - 31: 65
ER - 41: 120

CRK, CRB zpětný ventil
■ šroubovací ventil

500 CRK - 1: 30
CRK - 2: 50
CRK - 3: 80

CRB - 1: 20
CRB - 2: 30

B zpětný ventil
■ jednoduchý ventil pro montáž do potrubí

500 1: 15
2: 20
3: 30
4: 45
5: 75
6: 120
7: 160
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tlakem otvírané zpětné ventily

typ provedení ovládání pmax

(bar)
Qmax

(l/min)

CRH, RHC tlakem otvíraný zpětný ventil
■ šroubovací ventil

- hydraulické CRH: 500

RHC - 1: 700
RHC - 2: 700
RHC - 3: 700
RHC - 4: 500
RHC - 5: 500
RHC - 6: 600

CRH - 1: 20
CRH - 2: 30
CRH - 3: 55

RHC - 1: 8
RHC - 2: 15
RHC - 3: 55
RHC - 4: 100
RHC - 5: 150
RHC - 6: 200

HRP tlakem otvíraný zpětný ventil
■ ventil pro montáž na panel

- hydraulické- elektro-
hydraulické

1: 700
2: 700
3: 500
4: 500
5: 500
7: 500

1: 20
2: 35
3: 50
4: 80
5: 140
7: 400

RH, DRH tlakem otvíraný zpětný ventil
■ jednoduchý ventil pro montáž do potrubí
■ ventil pro montáž na panel

- hydraulické RH - 1, 2,: 700
RH - 3,4 : 500
RH - 5: 500
DRH - 1: 500
DRH - 2: 500
DRH - 3: 400
DRH - 4: 400
DRH - 5: 400

RH - 1, 2: 15, 35
RH - 3, 4: 55, 100
RH - 5: 160
DRH - 1: 16
DRH - 2: 30
DRH - 3: 60
DRH - 4: 90
DRH - 5: 140
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Plnicí ventily

typ provedení ovládání pmax

(bar)
Qmax

(l/min)

F tlakem otvíraný zpětný ventil (plnicí ventil)
■ ventil v provedení s mezipřírubou

- hydraulické 400 25: 100
32: 160
40: 250
50: 400
63: 630
80: 1000
100: 1600
125: 2500
160: 4000
200: 7000

Pojistka při prasknutí potrubí, střídavé ventily

typ provedení nastavitelnost pmax

(bar)
Qmax

(l/min)

LB pojistka při prasknutí potrubí
■ šroubovací ventil
■ kombinace s tělesem pro montáž do potrubí

- nástrojem,
pevně nastavený

1: 500
2: 500
3: 500
4: 500
5: 300

1: 25
2: 50
3: 80
4: 160
5: 250

WV, WVC střídavý ventil
■ jednoduchý ventil pro montáž do potrubí
■ šroubovací ventil

WV - 6 S: 700
WV - 8 S: 700
WV - 10 S: 500
WV - 12 S: 500
WV - 16 S: 500
WV - 18 L: 315

WVC - 1: 315
WVC - 11: 500

WV - 6 S: 6
WV - 8 S: 15
WV - 10 S: 25
WV - 12 S: 40
WV - 16 S: 100
WV - 18 L: 160

WVC - 1: 6
WVC - 11: 6
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3.5 Zpětný ventil typu RK, RB, RC, RE a ER

Zpětné ventily patří ke skupině uzavíracích ventilů. Uzavírají proud oleje v jednom směru a

otevírají ho v opačném směru. V zavřeném stavu těsní bez úniku oleje.

Zpětný ventil typu RK, RB, RC a RE lze šroubovat, typ ER lze zasunovat. Pružinový zpětný

kulový ventil typu RK, RB a ER je velmi robustní a odolný vůči nečistotám. Pružinový

destičkový ventil typu RC je možné našroubovat v libovolném směru a je vhodný zejména pro

rychlé spínací postupy. Typ RE je destičkový ventil bez pružin.

Typ ER se může integrovat přímo do ventilů pro montáž na panel. Pro zpětnou funkci tak

není nutná žádná přídavná mezideska. Typ RE je vhodný k uzavření přítlačných sil nebo jako

patní ventil sacího vedení čerpadla.

Zpětné ventily typu RK, RB, RC, RE a ER patří ke skupině uzavíracích ventilů. Umožňují volný

průtok v jednom směru a uzavření proudu oleje v opačném směru. Zpětné ventily RK/RB jsou

pružinou zatížené, robustně provedené a vůči nečistotám odolné kulové sedlové ventily.

Vlastnosti a přednosti:
■ provozní tlaky až 700 barů
■ jednoduché upínací otvory
■ robustní

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně
■ hydraulické předepnutí

Druh zařízení: zpětný ventil

Provedení: vestavný ventil
zásuvný ventil
kombinace s tělesem pro připojení k potrubí

pmax: 400 - 700 barů

Qmax: 6...320 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

RC 2 - E

provedení s tělesem pro připojení k potrubí (E, F, G), typ RK, RB a RC

základní typ, konstr. velikost Vestavný zpětný ventil 
typ RK, RB, konstrukční velikost 0 ... 6
typ RC, konstrukční velikost 1 - 3
typ RE, konstrukční velikost 0 - 4
typ RE, ER (zásuvný ventil), konstrukční velikost 0 až 4

další provedení:
■ typ RK se zvýšeným otevíracím tlakem
■ typ ER v provedení Niro (konstrukční velikost 01 - 31)
■ typ RK, RB, RC a RE s metrickým závitem
■ typ RV, RB se závitem KWF

Funkce

RK RB ER RC RE
kulové sedlové ventily plíškové ventily



www.hawe.de | 03-2015-4.0 | 239

Odpovídající technické datové listy:
■ Zpětný ventil typu ER a EK: D 7325
■ Zpětný ventil typu RE: D 7555 R
■ zpětný ventil typu RC: D 6969 R
■ Zpětný ventil typu RK a RB: D 7445

Podobné produkty:
■ zpětné ventily typu CRK, CRB: Strana 240
■ zpětné ventily typu B: Strana 242

■ zpětné ventily s clonou typu EB, BE, BC: Strana 224

Základní parametry a rozměry

RK.. RB .. ER..

RC.. RE..

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m
[g]

L SW

RK 0 / RB 0 10 700 G 1/8 A 7,2 / 7,9 SW 5 5

RK 1 / RB 1 20 700 G 1/4 A 9 / 10,3 SW 7 5

RK 2 / RB 2 50 700 G 3/8 A 11,2 / 11,7 SW 6 15

RK 3 / RB 3 80 500 G 1/2 A 13,5 / 13,2 SW 8 15 / 20

RK 4 / RB 4 120 500 G 3/4 A 17,5 / 17,5 SW 12 35 / 40

RK 6 320 300 G 1 1/4 55 - 135

RC 1 20 700 G 1/4 A 13 SW 4 6

RC 2 35 700 G 3/8 A 15 SW 5 13

RC 3 60 500 G 1/2 A 18 SW 8 24

RE 0 12 500 G 1/8 A 5 SW 4 2

RE 1 25 500 G 1/4 A 6 SW 5 4

RE 2 40 500 G 3/8 A 7 SW 8 6

RE 3 70 450 G 1/2 A 7,5 SW 10 10

RE 4 120 400 G 3/4 A 9 SW 12 18

L D / D1 m [g]

ER 0 6 500 G 1/8 A 5,6 6,1 / 4,6 0,5

ER 1 12 500 G 1/4 A 5,6 8,6 / 6,5 1

ER 2 30 500 G 3/8 A 8 14 / 10,5 5

ER 3 65 500 G 1/2 A 10 17 / 13 9

ER 4 120 400 G 3/4 A 17,5 28 / 21 40

http://downloads.hawe.com/7/3/D7325-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/5/D7555R-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/6/9/D6969R-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/4/D7445-cs.pdf
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3.5 Zpětný ventil typu CRK a CRB

Zpětné ventily patří ke skupině uzavíracích ventilů. Uzavírají proud oleje v jednom směru a

otevírají ho v opačném směru. V zavřeném stavu těsní bez úniku oleje.

Zpětný ventil typu CRK a CRB lze šroubovat a integrovat do řídicích bloků. Je potřeba jen

vytvořit potřebné otvory k uchycení.

Vlastnosti a přednosti:
■ šroubovací ventily

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně

Druh zařízení: zpětný ventil

Provedení: šroubovací ventil

pmax: 500 barů

Qmax: 30 - 80 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

CRK 2 - 1/4

jednotlivé připojovací bloky pro připojení k potrubí

základní typ zpětné ventily typu CRK a CRB, konstrukční velikost 1 až 3

■ s/bez uzavíracího šroubu
■ s/bez uzavíracího a blokovacího šroubu
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Odpovídající technické datové listy:
■ Uzavírací ventil typu CRK, CRB a CRH: D 7712

Podobné produkty:
■ zpětné ventily RK, RB, RC, RE, ER: Strana 238

Funkce

CRK CRB

Základní parametry a rozměry

CRK, CRB

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová 
připojení

rozměry m
[g]

G H [mm] SW 1 SW 2

CRK 1 / CRB 1 30 M 16 x 1,5 31 SW 22 SW 8 70

CRK 2 / CRB 2 50 M 20 x 1,5 35 SW 24 SW 10 110

CRK 3 80

500

M 24 x 1,5 38 SW 30 SW 12 125

http://downloads.hawe.com/7/7/D7712-cs.pdf
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3.5 Zpětný ventil typu B

Zpětné ventily patří ke skupině uzavíracích ventilů. Uzavírají proud oleje v jednom směru a

otevírají ho v opačném směru. V zavřeném stavu těsní bez úniku oleje.

Zpětný ventil typu B je k dostání v různých tvarech tělesa a je vhodný pro přímou montáž do

potrubí.

Zpětný ventil typu B je vhodný jako patní ventil sacího vedení čerpadla díky nepatrnému

otevíracímu tlaku.

Vlastnosti a přednosti:
■ objemové proudy do 160 l/min
■ montáž do potrubí

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně

Druh zařízení: zpětný ventil

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí

pmax: 500 barů

Qmax: 15 - 160 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

B 1 - 2

základní typ, tvar tělesa, konstr. velikost zpětný ventil typu B, tvar tělesa 1 až 3, konstrukční velikost 1 až 7

další provedení:
■ s otvíracím tlakem 3 bary
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Odpovídající technické datové listy:
■ zpětný ventil typu B: D 1191

Podobné produkty:
■ zpětné ventily typu RK, RB, RC, 

RE, ER: Strana 238

Funkce

B

Základní parametry a rozměry

B 1 B 2 B 3

základní typ konstr.
velikost

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová připojení rozměry m

[kg]

G G1 L [mm] OK

-1 15 G 1/4 G 1/4 A 50 ... 60 OK 19 0,11

-2 20 G 3/8 G 3/8 A 58 ... 67 OK 24 0,16

-3 30 G 1/2 G 1/2 A 60 ... 66 OK 27 0,19

-4 45 G 3/4 G 3/4 A 70 ... 78 OK 36 0,36

-5 75 G 1 G 1 A 94 ... 114 OK 41 0,65

-6 120 G 1 1/4 G 1 1/4 A 110 ... 130 OK 55 1,3

B 1
B 2
B 3

-7 160

500

G 1 1/2 G 1 1/2 A 115 ... 136 OK 60 1,5

http://downloads.hawe.com/1/1/D1191-cs.pdf
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3.5 Tlakem otvíraný zpětný ventil typu CRH a RHC

Hydraulicky tlakem otvírané zpětné ventily patří ke skupině uzavíracích ventilů. Uzavíra-

jí jedno nebo obě hydraulická potrubí spotřebiče nebo slouží jako hydraulicky ovládaný

vypouštěcí nebo obtokový ventil.

Zpětný ventil typu CRH a RHC těsní v zavřeném stavu bez úniku oleje.

Lze ho šroubovat a integrovat do řídicích bloků. Je potřeba jen vytvořit potřebné otvory k

uchycení.

Zpětný ventil typu CRH a RHC se dodává s předběžnou dekompresí. Předběžná dekompre-

se potlačuje rázy při odlehčení, které mohou vzniknout při vysokém tlaku a velkém objemu

spotřebiče.

Vlastnosti a přednosti:
■ šroubovací kartuše
■ tlaky až 700 barů
■ objemový proud až 200 l/min
■ robustní

Oblasti použití:
■ průmyslová hydraulika
■ stavební stroje

Druh zařízení: hydraulicky otvíraný 
zpětný ventil

Provedení: vestavný ventil
šroubovací ventil

Ovládání: hydraulické

pmax: 500 - 700 barů

Qmax: 8 - 200 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

CRH 3 V

funkce bez předběžné dekomprese (-)
s předběžnou dekompresí (V)

základní typ, konstr. velikost tlakem otvíraný zpětný ventil 
typ CRH, konstrukční velikost 1 až 3 a 
typ RHC, konstrukční velikost 1 až 6

další provedení:
■ s vyšším uvolňovacím poměrem (cca 4,2: 1)
■ s utěsněným řídicím pístem a s upevňovacím závitem
■ s hydraulickým odlehčováním řídicího pístu (typ RHCE)
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Související technické datové listy:
Tlakem otvírané zpětné ventily
■ Uzavírací ventil typu CRK, CRB a CRH: D 7712
■ Tlakem otvíraný zpětný ventil typu RHC a RHCE: D 7165

Podobné produkty:
■ typ HRP: Strana 246
■ typ RH: Strana 248

Funkce

CRH, RHC

Základní parametry a rozměry

CRH RHC

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
uvolňovací 
poměr

závitová 
připojení

rozměry m
[g]

pa / pz L [mm] OK1 OK2

CRH 1 30 500 2,6 M 16 x 1,5 47 OK 8 OK 22 60

CRH 2 50 500 2,6 M 20 x 1,5 53 OK 10 OK 24 90

CRH 3 80 500 2,5 M 24 x 1,5 61 OK 12 OK 30 150

RHC 1 15 700 2,6 M 16 x 1,5 32 OK 6 - 20

RHC 2 25 700 2,6 M 20 x 1,5 37,5 OK 8 - 40

RHC 3 55 700 2,5 M 24 x 1,5 47 OK 10 - 70

RHC 4 100 500 2,5 M 30 x 1,5 56 OK 12 - 140

RHC 5 150 500 2,8 M 36 x 1,5 67,5 OK 14 - 250

RHC 6 200 500 2,5 M 42 x 1,5 97 OK 19 - 500

http://downloads.hawe.com/7/7/D7712-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/1/D7165-cs.pdf
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3.5 Tlakem otvíraný zpětný ventil typu HRP

Hydraulicky tlakem otvírané zpětné ventily patří ke skupině uzavíracích ventilů. Uzavíra-

jí jedno nebo obě hydraulická potrubí spotřebiče nebo slouží jako hydraulicky ovládaný

vypouštěcí nebo obtokový ventil.

Zpětný ventil typu HRP těsní v zavřeném stavu bez úniku oleje. Potrubí prosáklého oleje

odlehčuje zadní stranu řídicího pístu. Samostatným odlehčením je chování ventilu při

ovládání nezávislé na tlaku ve zpětném toku.

Volitelně může být magnetický ventil připevněný přírubou, aby se zpětný ventil náhodně

neaktivoval zatěžujícím tlakem na straně spotřebiče. Zpětný ventil typu HRP se dodává s

předběžnou dekompresí. Předběžná dekomprese potlačuje rázy při odlehčení, které mohou

vzniknout při vysokém tlaku a velkém objemu spotřebiče.

Vlastnosti a přednosti:
■ ventil pro montáž na panel do tlaku až 700 barů
■ objemový průtok až 400 l/min
■ elektricky ovládaný
■ s předběžnou dekompresí pro citlivé spínání

Oblasti použití:
■ průmyslová a mobilní hydraulika

Druh zařízení: hydraulicky otvíraný 
zpětný ventil

Provedení: ventil pro montáž na panel

Ovládání: hydraulické
elektrohydraulické

pmax: 700 - 500 barů

Qmax: 20 - 400 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

HRP 4 V - B 0,4 - WH 1H B 0,4-G24

volitelně instalovaný 3/2-cestný sedlový ventil k libovolnému odblokování nebo k využití jako 2/2-cestný sedlový
ventil

volitelně násuvná clona v řídicím přípojce Z k zabránění rázům při uvolnění

funkce bez předběžné dekomprese (-)
s předběžnou dekompresí (V)

základní typ, konstr. velikost hydraulicky otvíraný zpětný ventil HRP, konstrukční velikost 1 až 7
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Odpovídající technické datové listy:
■ Tlakem otvíraný zpětný ventil typu HRP: D 5116

Podobné produkty:
■ tlakem otvírané zpětné ventily typu RH: Strana 248
■ Tlakem otvíraný zpětný ventil typu RHV: D 3056
■ tlakem otvírané zpětné ventily typu CRH, RHC: Strana 244
■ tlakem otvírané zdvojené zpětné ventily typu DRH: Strana 248

Funkce

HRP

Základní parametry a rozměry

HRP

přírubou připevněný
3/2cestný magnetický ventil

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
uvolňovací
poměr

rozměry 
[mm]

m
[kg]

pA / pZ H B L

HRP 1 20 700 2,9 20 25 74,5 0,25

HRP 2 35 700 3,9 25 30 78 0,4

HRP 3 50 500 4,3 35 35 83 0,7

HRP 4 80 500 3,8 35 50 103,5 1,2

HRP 5 140 500 4,0 40 60 120,5 1,9

HRP 7 V 400 500 3,0 63 100 190 8,0

http://downloads.hawe.com/5/1/D5116-en.pdf
http://downloads.hawe.com/3/0/D3056-en.pdf
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3.5 Tlakem otvíraný zpětný ventil typu RH a DRH

Hydraulicky tlakem otvírané zpětné ventily patří ke skupině uzavíracích ventilů. Uzavíra-

jí jedno nebo obě hydraulická potrubí spotřebiče nebo slouží jako hydraulicky ovládaný

vypouštěcí nebo obtokový ventil.

Zpětný ventil typu RH a DRH těsní v zavřeném stavu bez úniku oleje. Typ DRH je zdvojený

zpětný ventil pro dvojčinné spotřebiče.

Zpětný ventil typu RH a DRH se dodává s předběžnou dekompresí. Předběžná dekomprese

potlačuje rázy při odlehčení, které mohou vzniknout při vysokém tlaku a velkém objemu

spotřebiče.

Vlastnosti a přednosti:
■ tlaky do 700 barů
■ s předběžnou dekompresí pro citlivé spínání

Oblasti použití:
■ uzavření hydraulických válců bez úniku oleje
■ odlehčování zpětného toku
■ hydraulicky ovládaný vypouštěcí nebo obtokový ventil

hydraulic-
ky otvíraný
zpětný 
ventil, popř.
dvojitý zpětný
ventil

hydraulicky otvíraný zpětný 
ventil, popř. zdvojený zpětný ventil

Provedení: jednoduchý ventil pro
■ připojení k potrubí
■ montáž na panel

hydraulické hydraulické

400 - 700
barů

400...700 barů

15 - 160 l/min 15...160 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

RH 3 V

funkce bez předběžné dekomprese (-)
s předběžnou dekompresí (V)

základní typ, konstr. velikost tlakem otvíraný zpětný ventil RH, konstrukční velikost 1 až 5

DRH 3 LSS - 30 /100

nastavení tlaku [bar]

předpínací tlak [bar]

základní typ, konstr. velikost, funkce tlakem otvíraný dvojitý zpětný ventil DRH, konstrukční velikost 1 až 5

další provedení:
■ s předběžnou dekompresí (jedno- nebo oboustrannou)
■ s šokovými ventily (pro hydromotory)
■ s jištěním proti pomalému vzestupu tlaku
■ s přípojkou průsakového oleje proti nechtěnému odblokování při migraci tlaku do aktivované strany
■ jako ventil pro montáž na panel (typ DRH3P)
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Odpovídající technické datové listy:
■ Tlakem otvíraný zpětný ventil typu RH: D 6105
■ Tlakem otvíraný zdvojený zpětný ventil typu DRH: D 6110

Podobné produkty:
■ Tlakem otvíraný zpětný ventil typu RHV: D 3056
■ typ CRH a RHC: Strana 240
■ typ HRP: Strana 246

Funkce

RH DRH

Základní parametry a rozměry

RH.. DRH..

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
otvírací 
poměr
pA(B)/pSt

závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m 
[kg]

A, B, C, D Z L a b SW

RH 1 15 700 2,7 G 1/4 84 31,5 27 SW 24 0,4

RH 2 35 700 3 G 3/8 90 32 28,5 SW 27 0,4

RH 3 55 500 2,4 G 1/2 100 36,5 31 SW 32 0,6

RH 4 100 500 2,4 G 3/4 126 45 35,5 SW 41 1,3

RH 5 160 500 3 G 1

G 1/4

143 52 38 SW 46 1,8

L B H c

DRH 1 16 500 G 1/4 70 45 20 8 0,5

DRH 2 30 500 G 3/8 89 60 30 10 1,2

DRH 3 60 500 G 1/2 115 60 30 13 1,6

DRH 4 90 400 G 3/4 150 70 40 15,5 2,9

DRH 5 140 400

2,5

G 1

-

195 80 50 17 5,5

http://downloads.hawe.com/6/1/D6105-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/6/1/D6110-en.pdf
http://downloads.hawe.com/3/0/D3056-en.pdf
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3.5 Zpětný ventil a plnicí ventil typu F

Zpětné a plnicí ventily patří ke skupině uzavíracích ventilů. Zpětné ventily uzavírají proud

oleje v jednom směru a otevírají ho v opačném směru. Plnicí ventily jsou hydraulicky tlakem

otvírané zpětné ventily. Slouží např. u lisů s horním tlakem k dodatečnému sání a vyprázd-

nění válců lisu při zavírání a otevírání ve zrychleném chodu.

Zpětný ventil a plnicí ventil typu F je pružinový talířový sedlový ventil a v zavřeném stavu

těsní bez úniku oleje. Ventil se montuje přímo na válec a je upevněn mezi dnem válce a

přivařovací přírubou. Alternativně se ventil montuje do potrubí mezi čelní strany přivařova-

cí příruby.

Ventil typu F se dodává s předběžnou dekompresí. Předběžná dekomprese potlačuje rázy při

odlehčení, které mohou vzniknout při vysokém tlaku a velkém objemu spotřebiče.

Vlastnosti a přednosti:
■ konstrukce s mezipřírubou
■ extrémně velké objemové proudy až 7000 l/min

Oblasti použití:
■ řízení lisů
■ vstřikovací lisy

Druh zařízení: zpětný ventil
hydraulicky otvíraný 
zpětný ventil (plnicí ventil)

Provedení: ventil v provedení s mezipřírubou

Ovládání: hydraulické

pmax: 400 barů

Qmax: 100 - 7000 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

F25

základní typ, konstr. velikost zpětný ventil typu F, velikost 25 až 200

F80B-36 V

doplňková funkce bez předběžné dekomprese (-)
s předběžnou dekompresí (V), konstrukční velikost 25 až 80

základní typ, konstr. velikost plnicí ventil typu F, konstrukční velikost 25 až 200

další provedení:
■ s otvory v upevňovací přírubě (B)

 

Funkce

zpětný ventil plnicí ventil
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Odpovídající technické datové listy:
■ Zpětný ventil a plnicí ventil typu F: D 6960

Základní parametry a rozměry

zpětný ventil plnicí ventil

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
uvolňovací 
poměr

rozměry 
[mm]

m
[kg]

zpětný ventil plnicí ventil pA / pZ D H1 H2 H3 zpětný ventil plnicí ventil

F 25 F 25-12 100 4,3 83 26 36 43 1 1,1

F 32 F 32-16 160 3,6 93 27 45 55 1 1,2

F 40 F 40-20 250 3,9 108 28 48,5 60 1,4 1,7

F 50 F 50-25 400 4,2 128 29 59 72 2 2,4

F 63 F 63(B)-30 630 4,2 143 33,5 69 83 2,8 3,4

F 64 F 64-30 760 4,2 143 33,5 69 83 2,8 3,4

F 80 F 80(B)-36 1000 4,5 169 38,5 83 97,5 4,4 5,2

F 81 F 81-36 1200 4,5 169 38,5 83 97,5 4,4 5,2

F 100 F 100(B)-45 1600 4,3 212 44 97 118 9,9 11,7

F 101 F 101-45 1920 4,3 212 44 97 118 9,9 11,7

F 125 F 125(B)-60 2500 4,3 248 51 127 155 15,8 19,6

F 160 F 160-76 4000

400

4,3 310 70 182 233 43 50

F 200 F 200-100 7000 320 4,0 420 150 250 300 114 120

http://downloads.hawe.com/6/9/D6960-cs.pdf
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3.5 Pojistka při prasknutí potrubí typu LB

Pojistky při prasknutí potrubí, nazývané také jako ochrana při protržení potrubí, patří ke

skupině uzavíracích ventilů. Ventily jsou obvykle namontované přímo na válci. Zabraňují

nekontrolovatelnému pohybu válce v případě protržení potrubí nebo prasknutí hadice.

Pojistka při prasknutí potrubí typu LB nabízí vysokou bezpečnost při tlakových maximech.

Vyznačuje se opakovatelným, přesným a bezpečným zavíráním při předem nastaveném

detekovaném objemovém proudu. Větší objemové proudy způsobují, že destička nadzvednutá

silou pružiny ze sedla ventilu je přitlačena průtokovými silami k sedlu tělesa. Ventil se zavře.

Varianta s otvorem ve ventilové destičce umožňuje malý objemový proud ve směru uzavření.

Typ LB je k dostání jako šroubovací ventil v provedení tělesa pro montáž do potrubí.

Pojistka při prasknutí potrubí typu LB se používá u pozemních dopravníků, zvedacích

konstrukcích a zařízeních.

Vlastnosti a přednosti:
■ tlaky do 700 barů

Oblasti použití:
■ podniková dopravní vozidla
■ zvedací zařízení

Druh zařízení: pojistka při prasknutí potrubí

Provedení: vestavný ventil
kombinace s tělesem pro připojení k potrubí

Nastavitel-
nost:

nástrojem (pevně nastavený)

pmax: 700 barů

Qmax: 4 ... 250 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

LB2 G 1,0 - 25

spínací objem. proud Detekovaný objemový proud QA v l/min

se clonou / bez clony průměr clony 0,5 / 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2 (podle typu a konstrukční velikosti)

konstrukce ■ vestavný ventil (C)
■ provedení s tělesem (F, G)
■ jako šroubení

základní typ, konstr. velikost pojistky při prasknutí potrubí typu LB, velikost 2 až 4

■ provedení s palcovým závitem
■ provedení s metrickým závitem
■ provedení se závitem UNF

Funkce

LB
zjednodušeně podrobně
série s clonou
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Odpovídající technické datové listy:
■ pojistky při prasknutí potrubí typu LB: D 6990
■ pojistky při prasknutí potrubí typu LB.E 

jako šroubení: Sk 6990 E

Základní parametry a rozměry

LB ..C LB 11(21)C
vestavný ventil

těsnicí kroužek závitu

LB ..G LB ..F LB 3 E
LB 4 E

provedení s tělesem

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
závitová připojení rozměry 

[mm]
m
[g]2)

G G1 L L1 L2 SW OK1

LB 1 (C, G, F) 4 ... 25 500 G 1/4 (A) - 17,5 48 50 SW 19 - 6 / 70

LB 11 C1) 4 ... 25 700 G 1/4 (A) - 17,5 - - - - 6 / 70

LB 2 (C, G, F) 6,3 ... 50 500 G 3/8 (A) - 21 52 58 SW 22 - 12 / 100

LB 21 C1) 6,3 ... 45 700 G 3/8 (A) - 25 - - - - 12 / 100

LB 3 (C, G, F) 16 ... 80 500 G 1/2 (A) - 25 60 65 SW 27 - 21 / 170

LB 4 (C, G, F) 25 ... 160 500 G 3/4 (A) - 30,5 72 78 SW 36 - 45 / 375

LB 3 E
LB 4 E

4 ... 160 500 G 1/4 A - G 3/4 A M18x1,5 - M36x2 - - 46,8 - 64,4 SW 27 - SW 41 SW 7 150 / 210

LB 5 80 ... 200 300 G 1 - 38 - - - - 102

1) šroubovací závit dodatečně utěsněn
2) hmotnost vestavného ventilu a provedení tělesa

http://downloads.hawe.com/6/9/D6990-cs.pdf
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3.5 Střídavý ventily typu WV a WVC

Střídavé ventily patří ke skupině uzavíracích ventilů. Mají dva vstupy a jeden výstup. Jakmile

se minimálně u jednoho vstupu objeví signál tlaku, vytvoří se výstupní signál. Vstup s vyšším

tlakem je automaticky spojen s výstupem. Druhý vstup s nižším tlakem je zablokovaný

kuličkou (NEBO spojením).

Střídavý ventil typu WV je integrován do T-spojky pro připojení k potrubí. Typ WVC je

šroubovací ventil. Střídavé ventily jsou odolné proti tlaku do 700 bar a mají malé průtokové

odpory.

Mohou se používat k přenášení řídicích tlaků nebo řídicích a pracovních objemových

proudů.

Vlastnosti a přednosti:
■ tlaky do 700 barů
■ verze vestavné a s tělesem

Oblasti použití:
■ v systémech load sensing
■ často v mobilní hydraulice
■ stavební stroje a stroje na stavební hmoty
■ jeřáby a zvedací zařízení
■ výroba silničních vozidel

Druh zařízení: střídavý ventil

Provedení: jednoduchý ventil pro připojení k potrubí
vestavný ventil
šroubovací ventil

pmax: 700 barů

Qmax: 6 - 150 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

WV 10 - S

provedení ■ těžké provedení (S)
■ lehké provedení (L)

základní typ, konstr. velikost typ WV pro připojení k potrubí, konstrukční velikost 6 až 18
typ WVC a WVH jako šroubovací ventil, konstrukční velikost 1
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Odpovídající technické datové listy:
■ Střídavý ventil typu WV a WVC: D 7016

Podobné produkty:
■ střídavé ventily typu WVH: Sk 7962

Funkce

WV, WVC, WVH

přítokpřítok

odtok

Základní parametry a rozměry

WV WVC WVH

přítok

přítok

odtok

přítok

přítok

odtok

Qmax

[l/min]
pmax

[bar]
vnější průměr 
potrubí [mm]

upevňovací 
závit

rozměry 
[mm]

m
[g]

G L H SW

WV 6 - S 6 6 62 31 SW 17 120

WV 8 - S 15
700

8 64 32 SW 19 170

WV 10 - S 25 10 68 34 SW 22 225

WV 12 - S 40 12 76 38 SW 24 290

WV 14 - S 60 14 80 40 SW 27 320

WV 16 - S 100

500

16 86 43 SW 30 390

WV 18 - L 150 18

--

80 40 SW 32 340

WVC 1 6
315

-- M 10 x 1 -- 16 SW 5 7

WVH 11 3 700 -- M 10 x 1 -- 28,5 SW 14 10

http://downloads.hawe.com/7/0/D7016-en.pdf
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Hydraulické upínáky typu HSE a HSA 258

Axiální pístový motor typu M60N 260

Hydraulické upínáky 
typu HSE a HSA

Hydromotor
typu M60N
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hydraulický válec

typ druh zařízení / provedení p max

(bar)
Hzdvih

(mm)

HSE, HSA hydraulický upínač
■ šroubovací verze
■ desková konstrukce

500 HSE - 12: 8
HSE - 16: 12
HSE - 20: 20
HSE - 24: 20

HSA - 32: 20
HSA - 40: 25

Hydromotory

typ druh/provedení zařízení pmax

(bar)
Vmax

(cm3/ot.)

M60N konstantní axiální pístový motor Provoz/špička:
350/400

012: 12,6
017: 17
025: 25,4
034: 34,2
047: 47,1
064: 63,5
084: 83,6
108: 108
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4 Hydraulické upínáky typu HSE a HSA

Hydraulické upínací válce vytvářejí na pístu napínací sílu nezávislou na tlaku. Upínací píst

se bez tlaku vrací zpět do výchozí polohy.

Upínací válec typu HSE je válec k zašroubování. Typ HSA je válec k našroubování. V příprav-

cích se mohou při minimálním prostoru k montáži přenášet velmi velké síly.

Upínací válec typu HSE a HSA se používá u obráběcích strojů, obráběcích centrech a

upínacích zařízeních k upínání, sevření, aretování nebo zafixování obrobků, nástrojů nebo

strojních struktur.

Vlastnosti a přednosti:
■ kompaktní konstrukce
■ provozní tlak až 500 barů

Oblasti použití:
■ upínací a stahovací systémy
■ upevňovací systémy
■ obráběcí stroje

Druh zařízení: hydraulický upínač

Provedení: šroubovací verze
přístroj mont. na panel

pmax: 500 barů

Fmax: 60000 N

Konstrukce a příklad objednávky

HSE 24 - 15

zdvih [mm] zdvih H

základní typ, průměr pístu [mm] šroubovací hydraulický upínač typu HSE
hydraulický upínač k našroubování typu HSA
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Odpovídající technické datové listy:
■ Hydraulický upínač typu HSE a HSA: D 4711

Funkce

HSE, HSA

Základní parametry a rozměry

HSE .. HSA ..
šroubovací hydraulický upínač hydraulický upínák k našroubování

provozní tlak
pmax [bar]

zdvih
[mm]

Fmax

[N]
závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m
[kg]

při 500 barech H H1 OK A

HSE 12 2 ... 8 5500 M 20 x 1,5 20,5 ... 32,5 - OK 24 - 0,05 ... 0,08

HSE 16 3 ... 12 10000 M 24 x 1,5 26,5 ... 41,5 - OK 24 - 0,08 ... 0,12

HSE 20 4 ... 20 15000 M 30 x 1,5 28,5 ... 56 - OK 30 - 0,14 ... 0,3

HSE 24 5 ... 20 23000 M 36 x 1,5 34 ... 65 - OK 36 - 0,25 ... 0,5

HSA 32 20 40000 - - 71 - 60 1,6

HSA 40

500

25 60000 - - 85 - 70 2,5

http://downloads.hawe.com/4/7/D4711-cs.pdf
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4 Axiální pístový motor typu M60N

Axiální pístové motory jsou konstantní motory. Mají konstantní pohltivost, a proto v závislos-

ti na objemovém proudu produkují pevné otáčky.

Axiální pístový motor typu M60N je koncipován pro otevřené i zavřené okruhy a pracuje

podle principu šikmé osy.

Motor je vhodný zejména pro mobilní použití.

Vlastnosti a přednosti:
■ nízká výkonová hmotnost
■ schopnost otáček
■ různá provedení hřídelí a přírub

Oblasti použití:
■ zemědělské a lesní stroje
■ pohony ventilátoru
■ stavební stroje
■ komunální vozidla

Druh zařízení: konstantní axiální pístový motor

Provedení: samostatný motor

pmax: 400 bar

Vg max: 12 ... 130 cm3/ot

Konstrukce a příklad objednávky

M60N - 064 B S F N - S1 00 -G

přípojky

snímač otáček se snímačem otáček/bez snímače otáček

provedení tělesa ■ Axiální provedení
■ Radiální provedení

Těsnění NBR (N), FKM (V), HNBR (H)

provedení příruby ■ příruba ISO 7653 - 1985
■ příruba SAE J744
■ příruba ISO 3019 - 2

provedení hřídele ■ drážková hřídel ISO 14
■ lícované pero SAE J744
■ ozubená hřídel SAE J744
■ lícované pero DIN 6885

směr otáčení libovolné (B)

jmenovitá hodnota

základní typ
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Odpovídající technické datové listy:
■ Regulační axiální pístové čerpadlo typu V60N: D 7960 N

Podobné produkty:
■ regulační axiální pístová čerpadla typu V40M: Strana 26
■ regulační axiální pístová čerpadla typu V30D: Strana 20
■ regulační axiální pístová čerpadla typu V30E: Strana 16
■ konstantní axiální pístové čerpadlo typu K60N: D 7960 K
■

Vhodné prop. šoupátkové rozváděče:
■ typ PSL/PSV konstrukční velikost 2, 3 a 5: Strana 104
■ typ PSLF/PSVF konstrukční velikost 3, 5 a 7: Strana 110

Vhodné brzdicí ventily:
■ typ LHK, LHDV, LHT: Strana 202

Funkce

Základní parametry a rozměry

parametry

geom. 
výtlačný
objem

jmenovitý 
tlak

Max.
otáčky

rozměry 
[mm]

m
[kg]

Vg

[cm³/ot.]
pjmen. (pmax)
[bar]

n
[min-1]

L L1 H H1 B #D

M60N- 012 12,6 350 7500 206 46 97 147,8 - 101,6 9

M60N- 017 17,0 350 7500 206 46 97 147,8 - 101,6 9

M60N- 025 25,4 350 5900 206 46 97 147,8 - 101,6 9

M60N- 034 34,2 350 5900 206 46 97 147,8 - 101,6 9

M60N- 040 41,2 350 5300 242 56 97 147,8 - 101,6 9

M60N- 047 47,1 350 5300 242 56 109 172,5 155 127 9

M60N- 056 56,7 350 5300 242 56 109 172,5 155 127 9

M60N- 064 63,5 350 5300 242 56 109 172,5 155 127 9

M60N- 084 83,6 350 4400 264 56/74 129 192,5/205,2 - 127/152,4 18/35

M60N- 090 90,7 350 4400 264 56/74 129 192,5/205,2 - 127/152,4 18/35

M60N- 108 108,0 350 4400 264 56/74 129 192,5/205,2 - 127/152,4 18/35

M60N- 130 130,0 350 4200 264 56/74 129 192,5/205,2 - 127/152,4 18/35

http://downloads.hawe.com/7/9/D7960N-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/9/D7960K-en.pdf
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membránový akumulátor typu AC 264

Pístový akumulátor typu HPS 266

Tlakový spínač typu DG 268

Tlakový filtr typu PFM 270

Šroubové spoje 272

Tlakové spínače typu DG 
a analogové tlakové převodníky
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akumulátor

typ druh/provedení zařízení pmax

(bar)
jmenovitý
objem
(dm3)

průměr pístu

AC akumulátor
■ šroubovací verze

13: 500
40: 400
202, 0725, 2002, 2825: 250
603: 330
1002, 3225: 210
1035, 2035: 350
1414: 140
2001: 100

13: 0,01
40: 0,04
202: 0,16
603: 0,60
0725: 0,08
1002, 1035: 1,00
1414: 1,40
2001, 2035: 1,95
2002: 1,90
2825: 2,80
3225: 0,32

-

HPS pístový akumulátor
■ Montáž do potrubí

350 40,00 80 ... 250 mm

Hydraulické příslušenství

typ druh zařízení / provedení p max

(bar)

DG odpružený pístový tlakový spínač, elektronický tlakový spínač
■ zařízení pro montáž na panel
■ šroubovací verze
■ provedení pro připojení k potrubí

1, 5E, 8: 600
3: 700
6: 400

PFM tlakový filtr 250

Šroubové spoje redukční šroubení, 
připojovací šroubení, 
sítka, filtrační prvky, manometry
■ šroubovací verze
■ provedení pro 

připojení k potrubí

350 ... 700
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5 membránový akumulátor typu AC

Membránové akumulátory patří ke skupině akumulátorů tlaku. Membrána odděluje stlačitel-

ný plynový polštář od hydraulické kapaliny.

Membránový akumulátor typu AC slouží jako zdroj tlakového oleje. Podporuje, popř. zvyšuje

průtok čerpadla nebo ukládá tlakovou energii, např. pro spínání akumulátoru.

Hydraulický akumulátor typu AC se může pomocí různých připojovacích elementů integrovat

do hydraulické soustavy. Jsou možné různé montážní situace a polohy.

Vlastnosti a přednosti:
■ kompaktní konstrukce
■ možnost integrace do stavebnicového systému HAWE
■ provozní tlaky do 350 barů

Oblasti použití:
■ upínací systémy
■ přípravky
■ akumulátorové systémy

Druh zařízení: akumulátor

Provedení: šroubovací verze

pmax: 500 barů

Vmax : 0,013 dm3 - 3,5 dm3

Konstrukce a příklad objednávky

AC 2001 /90 /3A

připojovací závit (na straně oleje)

plnicí tlak plynu [bar]

základní typ, konstr. velikost akumulátor typu AC

AC 40
ACS 13

- 1/4
- 1/4

- 200
- 50 /110

nastavovaný tlak uzavíracího ventilu [bar]

plnicí tlak plynu [bar]

přípojka

základní typ, jmenovitý objem malé hydroakumulátory typu AC a typu ACS s uzavíracím ventilem, jmenovitý objem v cm3

Funkce

AC
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Odpovídající technické datové listy:
■ malý hydraulický akumulátor typu AC: D 7571
■ Membránový akumulátor typu AC: D 7969

Hydraulické příslušenství:
■ připojovací elementy typu X84: Strana 272

Podobné produkty:
■ pístový akumulátor typu HPS: Strana 266

Základní parametry a rozměry

AC(S) 13 - 1/4 AC 40 - 1/4 AC 0725, AC 202, 
AC 322, AC 1414

AC 603, AC 1002,
AC 2002, AC 2825

 uzavírací ventil

V0

[dm³]
pmax

[bar]
max. 
plnicí tlak plynu 
p0 [bar]

závitová 
připojení

rozměry 
[mm]

m 
[kg]

H H1 H2 D

malé hydroakumulátory

AC 13-1/4 0,013 500 250 G 1/4 A viz výkres 0,3

ACS 13-1/4 0,013 500 250 G 1/4 A viz výkres 0,3

AC 40-1/4 0,040 400 250 G 1/4 A viz výkres 0,65

akumulátor

AC 0725/1A 0,075 250 130 G 1/4 A 81 26,5 12 64 0,6

AC 202 /2A 0,16 250 130 G 3/8 A 102 26,5 - 74 0,8

AC 322 /2A 0,32 210 140 G 3/8 A 101,5 25 12 92,5 1,4

AC 603/3 0,6 330 200 G 1/2 149 23 - 115 3,3

AC 1002/22 1,0 210 140 M 22 x 1,5 151 25 18 136 3,5

AC 1414/2A 1,4 140 120 G 3/8 A 162 25 18 147 4,2

AC 2002/4 1,95 250 140 G 3/4 229 25 - 155 7,5

AC 2825/3 2,8 250 130 G 1/2 246 26,5 18 167 8,2

http://downloads.hawe.com/7/5/D7571-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/7/9/D7969-en.pdf
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5 Pístový akumulátor typu HPS

Pístové akumulátory patří ke skupině akumulátorů tlaku. Volně pohyblivý píst odděluje

stlačitelný plynový polštář od hydraulické kapaliny.

Pístový akumulátor typu HPS podporuje, popř. zvyšuje průtok čerpadla nebo ukládá tlakovou

energii. V upínací hydraulice se používá ke kompenzaci objemu při kolísání teploty, k

pokrytí případných úniků oleje nebo k tlumení vibrací.

Pístový akumulátor typu HPS se může pomocí vhodných příchytek montovat v nejrůznějších

situacích.

Vlastnosti a přednosti:
■ kompaktní konstrukce
■ možnost integrace do stavebnicového systému HAWE

Oblasti použití:
■ akumulátorové systémy
■ stavební stroje
■ větrné elektrárny
■ obráběcí stroje

Druh zařízení: pístový akumulátor

Provozní tlak: 350 bar

Jmenovitý objem: 0,1 - 40 dm3

Průměr pístu: 50 - 180 mm

Konstrukce a příklad objednávky

HPS 10 - 350 - 160 - 0050

jmenovitý objem V0 [dm3]

vnitřní průměr [mm]

max. provozní tlak [bar] 350 bar

základní typ pístový akumulátor typu HPS

Funkce

HPS
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Odpovídající technické datové listy:
■ pístový akumulátor typu HPS: D 7969 HPS

Podobné produkty:
■ membránový akumulátor typu AC: Strana 264

Základní parametry a rozměry

HPS

skleněný plnicí ventil

jmenovitý objem 
V0 [d/m³]

pmax

[bar]
závitová připojení rozměry 

[mm]

G D L

HPS 10 - 350 - 050 0,1 ... 1,0 G 3/4 60 130 ... 588

HPS 10 - 350 - 080 0,4 ... 4,0 G 3/4 95 166 ... 883

HPS 10 - 350 - 100 2,0 ... 10,0 G 1 115 381 ... 1400

HPS 10 - 350 - 140 4,0 ... 25,0 G 1 1/2 160 418 ... 1783

HPS 10 - 350 - 160 6,0 ... 30,0 G 1 1/2 180 490 ... 1684

HPS 10 - 350 - 180 8,0 ... 40,0

350

G 1 1/2 205 496 ... 1754

- V tabulce uvedené hodnoty představují pouze výběr z mnoha různých možností

http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/9/D7969HPS-en.pdf
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5 Tlakový spínač typu DG

Tlakové spínače otevírají nebo zavírají elektrický kontakt při předem definovaném tlaku.

Jakmile je tlak dosažen, spouští se na základě elektrického signálu další pracovní krok nebo

je pracovní krok ukončen.

Tlakový spínač typu DG je k dostání jako mechanický nebo plně elektronický spínač. Tlak je

možné nastavit až do výše 700 barů. Nastavení se provádí tlačítkem, otočným regulátorem,

regulačním šroubem nebo seřizovacím kroužkem.

Tlakový spínač se dodává i se dvěma různými spínacími body pro dvě různé úrovně tlaku.

Vlastnosti a přednosti:
■ kompaktní konstrukce
■ možnost integrace do stavebnicového systému HAWE
■ provozní tlaky do 1000 barů

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně
■ obráběcí stroje

Druh zařízení: odpružený pístový tlakový spínač
elektronický tlakový spínač
tlakový převodník

Provedení: zařízení pro montáž na panel 
šroubovací verze
provedení pro připojení k potrubí

pmax: 0 - 1000 barů

Konstrukce a příklad objednávky

DG 1
DG 35

RF
V -YS 8

hydraulická přípojka ■ s různými přípojnými čepy, popř. nátrubky (typ DG 3..)
■ kombinace s různými přípojnými prvky

seřizovací prvky, montáž ■ ručně nastavitelný (R) nebo otočná rukojeť (V, uzamykatelný H) (typ DG 3..)
■ provedení s čelním kroužkem pro montáž ovládacího panelu (F)

základní typ tlakový spínač typu DG
typ DG 1, 3, 8 (odpružený pístový tlakový spínač)
typ DG 5, DG 6 (elektrický tlakový spínač se dvěma spínacími body)
provozní napětí 12 V DC, 24 V DC, 110 V AC, 230 V AC
analogový tlakový převodník typu DT
typ DT 11
typ DT 2

Funkce

DG 1 R DG 8 DG 3...
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Odpovídající technické datové listy:
■ Tlakový spínač typu DG: D 5440
■ Elektronický tlakový spínač typu DG 5: D 5440 E/1
■ Elektronický tlakový spínač typu DG 6: D 5440 F

Hydraulické příslušenství:
■ připojovací elementy typu X, X 84: Strana 272

Podobné produkty:
■ tlakové převodníky typu DT 11: D 5440 T/2
■ Tlakový převodník typu DT 2: D 5440 T/1

Základní parametry a rozměry

DG 1 R DG 3 .. DG 6.

DG 5 E DT 11 DT 2

stručný popis nastavovaný tlak
pmax [bar] 1)

závitová 
připojení

m
[kg]

DG 1 R nastavení pomocí knoflíku na stupnici tlaku 20 ... 600 G 1/2, resp. G 1/4 A 1,3

DG 3.. kompaktní provedení k montáži na panel, nastavení tlaku pomocí stavěcího
šroubu

4 ... 700 G 1/4, resp. G 1/4 A2) 0,3

DG 5 E 0 ... 600 G 1/4 A 0,25

DG 6..

elektronický tlakový spínač se dvěma spínacími body

0 ... 400 G 1/4 A, resp. M 5 0,08

DT 11 0 ... 1000 G 1/4 0,08

DT 2

analogový tlakový převodník

0 ... 600 G 1/4 0,7

1) nezávisle na max. možném nastaveném tlaku může být provozní tlak až 700 barů
2) u provedení s odpovídajícími adaptérovými kusy

http://downloads.hawe.com/5/4/D5440-cs.pdf
http://downloads.hawe.com/5/4/D5440E1-en.pdf
http://downloads.hawe.com/5/4/D5440F-en.pdf
http://downloads.hawe.com/5/4/D5440T2-en.pdf
http://downloads.hawe.com/5/4/D5440T1-en.pdf
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5 Tlakový filtr typu PFM

Tlakové filtry chrání následné hydraulické komponenty před nečistotami. Montují se do

vysokotlakého potrubí obvykle za čerpadlo.

Tlakový filtr typu PFM obsahuje filtrační prvek, kterým protéká médium zevnitř ven. Lze jej

vyměňovat pomocí standardního nářadí, bez kapání a zbytků nečistot. Poměr konstrukč-

ní velikosti a funkčních vlastností je optimální, proto má vlastní filtr kromě schopnosti

zachytit vysoké množství nečistot i malé tlakové ztráty.

Tlakový filtr typu PFM se používá u obráběcích strojů, pozemních dopravníků, zvedacích

konstrukcích a v obecné olejové hydraulice.

■ energeticky účinné díky nízkým průtokovým odporům
■ dlouhé intervaly pro výměnu díky vysoké kapacitě zachycování nečistot
■ jednoduchá a čistá výměna filtračního prvku

Oblasti použití:
■ obráběcí stroje
■ pozemní dopravníky
■ zvedací konstrukce
■ obecná olejová hydraulika

Druh zařízení: Tlakový filtr

Provedení: Montáž do potrubí
Možnost připevnění příruby

pmax: 250 bar

Qmax: 90 l/min

Konstrukce a příklad objednávky

PFM4 -4 8 10 -R4 T -VO /-

těsnění bez = sériové
KB = odolné proti chladu

indikace znečištění VE = elektricky 12/24 V
VO = opticky
VX = dovybavitelné
- = bez

montážní poloha T = nastojato
D = visící

obtokový ventil R4 = 4 bary
X = bez

jemnost filtru 10 [m

objemový proud 5 = méně než 40 l/min
8 = méně než 90 l/min

Přípojka 4 = montáž do potrubí
UNF3 = montáž do potrubí 7/8-14 UNF
F = konstrukce příruby

základní typ PFM4

Funkce
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Odpovídající technické datové listy:
■ Tlakový filtr typu PFM: D 8040
■ Vysokotlaká sítka typu HF: D 7235

Základní parametry a rozměry

Konstrukce příruby s rozměry přes hrany Montáž do potrubí s rozměry přes hrany

rozměry
[mm]

typ

L

PFM4-45 234

PFM4-F5 236

PFM4-48 305

PFM4-F8 301

https://www.hawe.de/de/produkte/data-sheets/
http://downloads.hawe.com/7/2/D7235-en.pdf
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5 Šroubové spoje

Pro použití v hydraulických zařízeních existuje výběr hydraulického příslušenství. Měřicí

přístroje, např. manometry, slouží ke sledování tlaku, povelové přístroje, např. tlakový spínač

k tlakové nezávislému přepínání. Kromě toho jsou k dispozici akumulátory. K dispozici jsou

různé připojovací elementy, pomocí kterých mohou být tyto hydraulické přístroje připoje-

ny v různých montážních situacích k tlakovému potrubí hydraulických agregátů a ventilů

HAWE. Pomocí redukčních šroubení lze přístroje vzájemně kombinovat. Další díly příslušen-

ství jako sítka a filtrační elementy chrání hydraulické přístroje před větším znečištěním,

které se příležitostně může vyskytnout, takzvaným bludným znečištěním.

Vlastnosti a přednosti:
■ kompaktní konstrukce
■ možnost integrace do stavebnicového systému HAWE
■ provozní tlaky do 700 barů

Oblasti použití:
■ hydraulické systémy obecně

Druh zařízení: redukční šroubení
připojovací šroubení
sítko
filtrační element
manometr

Provedení: šroubovací verze, provedení pro připojení k
potrubí

pmax: 350 ... 700 barů

Provedení

Redukční šroubení (různé rozměry)

G - g
■ vnitřní závit – vnější závit
■ palcový závit – metrický závit
■ palcový závit – palcový závit
■ metrický závit – metrický závit
■ metrický závit – palcový závit

SW 19 - 55
příklad: G 1/2A - M 16 x 1,5

příklad: G 1/2 - G 1A

Připojovací elementy

symbol 
propojení:

■ připojovací šroubení se závitovým
čepem G 1/4

■ připojovací šroubení s upínací maticí a
vnitřním připojovacím závitem G 1/4

■ připojovací hrdlo k upevnění řezacího
kroužku pro vnější průměr trubky 6 až
20 mm

■ přímé hrdlové šroubení
■ sklopné šroubení
■ L-šroubení

příklad: 
přímé šroubení 
typ X ... G

příklad: 
úhlové šroubení 
typ X ... V

příklad: 
sklopné šroubení
typ X ... S
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Odpovídající technické datové listy:
■ Redukční šroubení: D 845
■ Připojovací element typu X: D 7065
■ Připojovací element typu X 84: D 7077
■ Vysokotlaká sítka typu HF: D 7235
■ uzavírací ventily typu AVM 8: Strana 232

Kombinované připojovací elementy

připojovací hrdlo

rovné hrdlové
šroubení

připojovací hrdlo L

symbol 
propoje-

ní:

Malé akumulátory
typ AC

manometr

uzavírací ventil
typ AVM 8

symbol 
propojení:

skládající se z:
■ připojovacího hrdla
■ přímého hrdlového 

šroubení
■ sklopného šroubení
■ připojovacího hrdla L
■ úhlového šroubení
■ uzavíracího ventilu AVM 8
■ závěrného elementu

příklad: X 84T příklad: X 84U - AC 40/100-9/400

Sítka a filtrační elementy

symbol 
propojení:

■ palcový závit
■ metrický závit
■ šroubovací kruhové sítko

typu HFC 
(Æotvoru 0,63 mm)

■ šroubovací kruhový filtr
typu HFC. F (jemnost filtru
cca 100 μm)

■ také v provedení s tělesem

Příklad:
HFE 3/8
provedení tělesa se sítkem (Æotvoru cca 0,5 mm),
připojovací závit G 3/8(A)

Příklad:
HFC 1/4 F
šroubovací kruhový filtr 
pro upevňovací závit G 1/4, 
jemnost filtru cca 100 µm

http://downloads.hawe.com/8/4/D0845-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/0/D7065-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/0/D7077-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/2/D7235-en.pdf
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Doplňkové elektronické komponenty 276

Programovatelné ventilové řízení typu PLVC 278

uzel CAN typu CAN-IO 280

Programovatelná ventilová řízení 
typu PLVC

Proporcionální zesilovače
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Obecné doplňkové elektronické komponenty

typ Druh/provedení zařízení Vlastnosti

Doplňkové
elektronické
komponenty
typ MSD a jiné,
EV

■ přívodka bez příslušenství (sériová) 
- s funkcí usměrňovače, - s nulovou diodou, 
- s LED diodou s úsporným zapojením

■ zesilovací jednotky pro proporcionální magnety
■ síťové zdroje

Provedení
■ přívodky
■ moduly se šroubovými svorkami
■ jako karty se zásuvnou lištou

Vlastnosti a přednosti:
■ kompaktní konstrukce
■ funkce přizpůsobené výrobkům

HAWE

Elektronické řízení

typ druh zařízení / provedení Vlastnosti

PLVC, CAN-IO Programovatelný logický automat
■ stavebnicový systém se

- základními moduly
- rozšiřujícími moduly
- uzlem sběrnice CAN
- displejem
- softwarem

■ stavebnicovými systémy s
rozšiřujícími a doplňujícími
moduly 
(základní a rozšiřující modul)

■ flexibilním programováním
■ různými rozhraními (RS 232,

sběrnice CAN, sběrnice Profi)
■ volnou parametrizací všech

výstupů
■ softwarovými funkčními

moduly (PLC programy)
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6 Doplňkové elektronické komponenty

Proporcionální zesilovače nastavují funkci magnetických ventilů tak, že přeměňují vstupní

signál na příslušný řídicí proud.

Proporcionální zesilovač typu EV je k dostání jako modul pro montáž nosných lišt nebo

alternativně jako karta pro držák karet. Zpětným měřením průtoku na výstupech ventilů lze

mapovat velmi přesné funkce.

Parametry regulace (Imin, Imax, chvění, časy rampy) se nastavují buď tlačítkem nebo

potenciometrem.

Vlastnosti a přednosti:
■ kompaktní konstrukce
■ snadné uvedení do provozu
■ funkce přizpůsobené produktům HAWE

Oblasti použití:
■ pro řízení proporcionálních ventilů
■ montáž skříňových rozváděčů v průmyslovém prostředí

Druhy
zařízení:

■ přívodka bez příslušenství (sériová) s
funkcí usměrňovače
s nulovou diodou
s LED diodou a úsporným zapojením

■ zesilovací jednotky 
pro proporcionální magnety

■ síťové zdroje

Provedení: přívodky
moduly se šroubovými svorkami
jako karty se zásuvnou lištou

Hauptparameter und Abmessungen

Přístrojové zástrčky pro magnetické ventily (jednoduché, dvojité magnety)

stručný popis oblast použití

bez příslušenství (sériové) všechny aplikace bez zvláštních požadavků

provedení s LED diodou indikace funkce spínání a EMC ochrana (pozor na delší čas poklesu)

provedení s nulovou diodou pro optimální EMC ochranu (pozor na delší čas poklesu)

provedení s úsporným zapojením vysoká spolehlivost, prodloužená životnost magnetických cívek snížením napětí (PWM modulací) podle
definované doby, použití při vysokých teplotách okolí a/nebo trvalém napájení (např. bezpečnostní
obvody)

provedení s usměrňovačem použití DC magnetů při napájecím napětí 110 V AC, 230 V AC

Přístrojové zástrčky bez příslušenství (stejnosměrné napájení), resp. provedení s usměrňovačem pro napájecí napětí 110 V AC, 230 V AC jsou obsaženy

v sériovém rozsahu dodávek magnetických ventilů.
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Vhodné produkty:

Zvedací moduly:
■ typ HMT aj.: Strana 154

Prop. tlakové ventily:
■ typ PM, PMZ: Strana 188
■ typ PMV, PDV: Strana 176
■ typ PDM: Strana 190

■ prop. sedlové rozváděče typu EMP: Strana 138
■ prop. šoupátkové rozváděče typu PSL, PSV: Strana 104
■ Prop. regulátory průtoku typu SE, SEH: Strana 216

Elektronické tlakové převodníky:
■ typ DT 11 a DT 2: Strana 268

Proporcionální zesilovače

vlastnosti: nastavované veličiny:

■ udržování konstantního proudu (nezávisle na napájecím napětí a na
tepelně podmíněných změnách odporu cívky)

■ zlepšené EMC vlastnosti
■ použití v širokém teplotním rozsahu

■ Imax a Imin - nastavení
■ nastavení času lineární změny do 10 s
■ referenční napětí pro potenciometrické zdroje požadovaných hodnot

je k dispozici
■ možnost nastavení amplitudy výchylky a frekvence

typ stručný popis oblast použití

EV 1 M
EV 1 D

provedení jako modul (deska nebo
uzavřené těleso)

možné použití v elektrických rozvaděčích s upevněním šroubovými
svorkami

EV 22 K provedení jako karta karta vhodná k ovládání dvou proporcionálních magnetů; použití v
držáku karet pro jednu nebo v rámu pro konstrukční skupiny pro max. 3
karty se zesilovačem

Síťové zdroje pro napájení magnetických ventilů

typ stručný popis oblast použití

MNG síťový zdroj pro vstupní napětí 230 V AC a
výstupní napětí 24V DC zatížitelný do 5 A

k napájení elektromagneticky ovládaných 
hydraulických ventilů nebo elektrických zesilovačů pro 
proporcionální magnety

Odpovídající technické datové listy:

Zkontrolovat správnost – přidána propojení

Přístrojové zástrčky:
■ Kabelová zásuvka typu MSD a jiné: D 7163
■ úsporné zapojení typu MSE 28026: D 7832

Elektronické zesilovače:
■ Proporcionální zesilovač typu EV1M3: D 7831/2
■ Proporcionální zesilovač typu EV1D: D 7831 D
■ Proporcionální zesilovač typu EV22K2: D 7817/1

Síťové zdroje:
■ Síťový zdroj typu MNG: D 7835

Doplňkové elektronické komponenty:
■ proporcionální zesilovače:Strana 276
■ programovatelné ventilové řízení typu PLVC: Strana 278
■ uzel CAN typu CAN-IO: Strana 280
■ další elektronické příslušenství viz "Elektronika"

http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/1/D7163-en.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/8/D7832-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D78312-en.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/8/D7831D-en.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/8/D78171-en.pdf
http://www.hawe.de/fileadmin/content/typeman/catalog/Pdf/7/8/D7835-en.pdf
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6 Programovatelné ventilové řízení typu PLVC

Programovatelná ventilová řízení ovládají a regulují komplexní mobilní nebo stacionární

hydraulické systémy.

Programovatelné ventilové řízení typu PLVC je volně programovatelné řízení PLC s integro-

vanými proporcionálními zesilovači. Zpětným měřením průtoku na výstupech ventilů lze

mapovat velmi přesné funkce. Počet digitálních a analogových vstupů a výstupů lze variabil-

ně konfigurovat.

Ventilové řízení má modulární uspořádání a lze jej rozšířit podle příslušného použití. Na

základě daných rozhraní je možné řízení jednoduše integrovat do stávajících systémů.

■ stavebnicovými systémy s rozšiřujícími a doplňujícími moduly 
(základní a rozšiřující modul)

■ flexibilním programováním
■ různými rozhraními (RS 232, sběrnice CAN, sběrnice Profi)
■ volnou parametrizací všech výstupů
■ softwarovými funkčními moduly (PLC programy)

Oblasti použití:
■ stavební stroje
■ jeřábová zařízení
■ komplexní zvedací zařízení
■ lesnické stroje
■ výroba obráběcích strojů a lisů

Druh zařízení: Programovatelný logický automat

Provedení: stavebnicový systém se
■ základními moduly
■ rozšiřujícími moduly
■ uzlem sběrnice CAN
■ displejem
■ softwarem

Hauptparameter und Abmessungen

PLVC 41 PLVC 21 PLVC 8

počet vstupů1)

digitální 27 (3 / 24) 13 (5 / 8) 17 (10 / 7)

analogové 28 (4 / 24) 12 (4 / 8) 23 (11 / 12)

frekvence 3 (3 / -) 3 (3 / -) 3 (3 / -)

nouzové vypnutí x x x

počet výstupů1)

digitální 16 (- / 16) 16 (8 / 8) 13 (- / 13)

analogové (PWM) 16 (4 / 16) 4 (4 / -) 16 (16 / -)

analogové (0 ... 10 V) 1 (1/-) -- --

relé 8 (3 / 8) 4 (- / 4) --

pomocné napětí 1 (5 V DC) -- --

rozhraní

RS 232 x x x

sběrnice CAN x x (- / x) x (x / x)

sběrnice Profi -- x --

zdroj napětí (10 ... 30 V DC) 5 A (10 A) 5 A 5 A

1) příslušný max. počet vstupů a výstupů, hodnoty v závorkách pro základní modul a rozšiřující moduly
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Programovatelná ventilová řízení:
■ programovatelné ventilové řízení se sběrnicí PROFIBUS typu PLVC

21: D 7845-21
■ programovatelné ventilové řízení typu PLVC 41: D 7845-41
■ Programovatelné ventilové řízení typu PLVC 8: D 7845 M
■ uzel CAN typu CAN-IO: D 7845-IO 14

Proporcionální ventily:
■ Zvedací moduly typu HMT a jiné: Strana 154
■ Proporcionální šoupátkové rozváděče typu PSL, PSV: Strana 104

Proporcionální ventily:
■ proporcionální regulátory průtoku typu SE, SEH: Strana 216
■ proporcionální regulační tlakový ventil typu PM, PMZ: Strana 188
■ proporcionální přepouštěcí ventil typu PMV, PDV: Strana 176
■ proporcionální regulační tlakový ventil typu PDM: Strana 190

Softwarové funkční moduly (příklady):

■ měření polohy
■ komunikace se sběrnicí CAN
■ regulace polohy a objemového proudu
■ detekce chyb
■ regulátory uzavřených okruhů

■ synchronní chod
■ elektronické rozložení objemového proudu
■ stabilita
■ regulace mezního zatížení
■ regulace tlaku

Výhoda: Programování PLC se strukturovaným textem (ST) (viz výše) – zákazník může řízení kdykoliv individuálně upravit.

rozměry

PLVC 41 PLVC 21 PLVC 8

http://downloads.hawe.com/7/8/D7845-21-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7845-21-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7845-41-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7845M-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7845-IO_14-en.pdf
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6 uzel CAN typu CAN-IO

Programovatelná ventilová řízení ovládají a regulují komplexní mobilní nebo stacionární

hydraulické systémy.

Programovatelné ventilové řízení typu CAN IO je volně programovatelné řízení PLC s integro-

vanými proporcionálními zesilovači. Vstupy a výstupy jsou parametrizovány logickým

spojováním. Všechny výstupy mohou fungovat i jako vstupy.

Pomocí sběrnice CAN je možné navzájem spojit několik decentralizovaných ventilových

řízení CAN IO.

Druh zařízení: Programovatelný logický automat

Provedení: stavebnicový systém se
■ základními moduly
■ rozšiřujícími moduly
■ uzlem sběrnice CAN
■ displejem
■ softwarem

Hauptparameter und Abmessungen

CAN-IO 14

počet vstupů1)

digitální 1

analogové 6 (10)

frekvence -

nouzové vypnutí -

počet výstupů1)

digitální 4

analogové (PWM) 4

analogové (0 ... 10 V) -

relé -

pomocné napětí -

rozhraní

RS 232 x

sběrnice CAN x

sběrnice Profi -

zdroj napětí (10 ... 30 V DC) 10A

1) příslušný max. počet vstupů a výstupů, hodnoty v závorkách pro základní modul a rozšiřující moduly
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Související technické datové listy:
■ uzel CAN typu CAN-IO: D 7845-IO 14

Podobné produkty:
■ programovatelné ventilové řízení se sběrnicí PROFIBUS typu PLVC

21: D 7845-21
■ programovatelné ventilové řízení typu PLVC 41: D 7845-41
■ Programovatelné ventilové řízení typu PLVC 8: D 7845 M
■ Proporcionální zesilovač typu EV1M3: D 7831/2

Softwarové funkční moduly (příklady):

■ měření polohy
■ komunikace se sběrnicí CAN
■ regulace polohy a objemového proudu
■ detekce chyb
■ regulátory uzavřených okruhů

■ synchronní chod
■ elektronické rozložení objemového proudu
■ stabilita
■ regulace mezního zatížení
■ regulace tlaku

CAN-IO 14

http://downloads.hawe.com/7/8/D7845-IO_14-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7845-21-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7845-21-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7845-41-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D7845M-en.pdf
http://downloads.hawe.com/7/8/D78312-en.pdf
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7 Tlakové kapaliny – druhy, pokyny a výběr

Provozní vlastnosti hydraulického zařízení závisejí do značné míry 

na kvalitě použité tlakové kapaliny.

Výběr tlakové kapaliny se řídí v podstatné míře 

podmínkami použití, jako např.

■ teplotou (viz viskozitní třídy)
■ druhem zařízení (příp. zákaz určitých tlakových kapalin kvůli

nežádoucím reakcím s kovy, těsněními atd.)
■ způsobem použití (např. ekologické tlakové kapaliny)
■ prostředím (využití stávajících tlakových kapalin)

Pro zařízení HAWE platí tyto rozsahy provozní viskozity a teplot:

Rozsah
teplot:

Prostředí: -40...+80 °C, (důležité: čerpadla poháněná
tlakovým vzduchem typu LP +5...+80 °C)
Tlaková kapalina: -25...+80 °C

Dbejte na rozsah provozní viskozity, popř. na další
omezení.

Spouštěcí
teplota:

Do -40 °C přípustná
Dbejte na spouštěcí viskozity, pokud je ustálená teplota
při následném provozu minimálně o 20 K vyšší!
U biologicky odbouratelných, popř. málo hořlavých
tlakových kapalin je to zpravidla max. +60...+70 °C.

Rozsah
provozní
viskozity:

Min. cca 4 mm2/s,
Max. cca 1 500 mm2/s
Optimální provoz cca 10...500 mm2/s

Minerální oleje

Tlaková kapalina Charakteristika Specifika / omezení

■ hydraulické oleje HLP 
(DIN 51524 část 2)

Minerální olej s přísadami pro ochranu před
korozí, oxidací a opotřebením

Všeobecně běžná hydraulická kapalina

■ hydraulické oleje HL 
(DIN 51524 část 1)

Minerální olej bez přísad pro ochranu proti
opotřebení

Vzhledem k chybějícímu podílu přísad pro ochranu
proti opotřebení není vhodný pro žádný druh zubových
čerpadel.

■ Žádná čerpadla a agregáty se zubovými čerpadly
typu RZ, Z

■ žádné kompaktní agregáty HC, KA, MP, MPN, HK, HKL

■ hydraulické oleje HLVP 
(DIN 51524 část 3)

Minerální olej se stejnými přísadami
jako HLP, avšak se zvýšeným viskozitním
indexem pro použití v širokém teplotním
rozsahu

Zlepšovače viskozitního indexu působí negativně např. na
smykovou pevnost (ztráta viskozity při zatížení cca 30 %),
demulgační vlastnosti a schopnost odlučování vzduchu.
Možnost použití jen v případě, kdy to vyžaduje teplotní
rozsah.
Nutná konzultace s výrobcem oleje!

■ oleje bez přísad H, např.
- mazací oleje (DIN 51517 část 1)
- bílé oleje (např. NSF H1)

Minerální olej bez přísad Na základě chybějících přísad vhodné jen pro zařízení v
odpojovacím provozu (režim S2 nebo S3) (nízká mazací
schopnost). Bílé oleje se používají většinou v zařízeních, u
kterých je možný kontakt s potravinami.

■ Hydraulické oleje PAO (testované podle
DIN 51524 část 2 a část 3)

Minerální olej s přísadami pro ochranu před
korozí, oxidací a opotřebením

Viz pokyny k hydraulickým olejům HVLP

■ speciální kapaliny 
v oblasti letectví (MIL H-5606) 
v námořní oblasti (NATO H 540)

Minerální oleje zpravidla na ropné bázi se
širokým teplotním rozsahem

Podle použité tlakové kapaliny se musí případně používat
těsnění z fluorkaučuku FPM. Konzultujte s výrobcem oleje!
Konzultujte s výrobcem oleje!

■ Ostatní minerální oleje
motorové oleje HD
Olej pro automatické převodovky ATF
(AQ A Suffix A)
nafta 
zkušební olej pro testování naftových
vstřikovacích čerpadel

Minerální oleje, které byly původně
vyvinuty pro jiné účely použití

Více či méně vhodné tlakové kapaliny. Dbejte na
přítomnost ochrany proti oxidaci a korozi a na materiálo-
vou kompatibilitu (především ohledně těsnění).
Pozor: Zvýšený průsak u šoupátkových rozváděčů. Nutná
konzultace s výrobcem oleje!
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Ekologické tlakové kapaliny ISO 15380

Tlaková kapalina Charakteristika Specifika / omezení

■ panenské oleje HETG Kapaliny na bázi přírodních olejů, např.
řepkový, slunečnicový olej s přísadami,
nízká teplotní stabilita
(< 60...70 °C)

Není vhodný pro kompaktní agregáty typu HC, KA, MP, MPN,
HK, HKL všechny ventily s mokrými kotvovými magnety ani
pro řídicí jednotky s vysokým podílem škrticích elementů,
kapaliny HETG mají při vysokých teplotách (> 60...70 °C)
sklon k pryskyřičnatění, slepování a předčasnému stárnutí.
Pokud možno se jejich použití vyhněte!

■ polyetylenglykoly HEPG
polyetylen PEG (rozpustný ve vodě) 
polypropylen PPG (nerozpustný ve vodě)

Kapaliny na bázi polyalkylenglykolu (PAG)
Co se týká životnosti, mazivosti a pevnosti
v tlaku mají podobné vlastnosti jako
minerální olej

Žádná omezení co se týká provozních vlastností, avšak

■ rozpouští normální laky a nátěry (neplatí pro dvouslož-
kové laky),

■ nesmějí se používat papírové filtry. Nebezpečí ucpání!
(používejte jen filtry ze skelných vláken nebo kovového
pletiva)

■ Kluzné dvojice ocel-hliník (resp. ocel – barevný kov)
jsou problematické (rozkladné jevy)

■ nepoužívejte žádná čerpadla ani agregáty se zubovým
čerpadlem typu RZ a Z

■ žádné kompaktní agregáty typu HC, KA, MP, MPN, HK,
HKL

■ žádné připojovací bloky se zpětnými filtry typu A.F..,
AF, BF, EF, FF

■ syntetické estery HEES
(estery kyseliny karbonové, diestery,
polyestery)

Pokud jde o kritéria důležitá pro provoz,
jsou vlastnosti podobné jako u minerálního
oleje.

Žádná omezení ohledně 
provozních vlastností 
Vyhněte se kontaktu s materiály PVC.

Málo hořlavé tlakové kapaliny ISO 12922

Tlaková kapalina Charakteristika Specifika / omezení

■ HFA 
(tlaková voda, emulze)

Olej ve vodní emulzi 
(podíl vody > 80 %) 
max. teplotní rozsah do cca 60 °C

Kvůli vysokému podílu vody existuje vysoké riziko koroze
a kavitace, používejte proto jen speciálně konstruova-
ná zařízení (čerpadlo s radiálními písty typu R, sedlové
rozváděče typu G..) 
max. tlak čerpadla 50...60 % – riziko kavitace – min. podíl
minerálního oleje > 4 %

■ nepoužívejte kompaktní agregáty HC, KA, MP, MPN, HK,
HKL – nebezpečí zkratu

■ žádné papírové filtry – nebezpečí ucpání 
žádné připojovací bloky se zpětným filtrem typu A.F..,
AF, BF, EF, FF

■ HFC Vodný roztok (poly-) glykolu 
(podíl vody < 35 %) 
max. teplotní rozsah do cca 60 °C

V podstatě použitelné jako „normální“ tlaková kapalina
Omezení:

■ žádné papírové filtry – nebezpečí ucpání 
žádné připojovací bloky se zpětným filtrem typu A.F..,
AF, BF, EF, FF

■ Kluzné dvojice ocel-hliník jsou problematické 
žádná čerpadla Z, RZ

■ agresivní vůči běžným lakům a nátěrům 
(dvousložkové laky jsou možné)

■ žádné kompaktní agregáty HC, KA, MP, MPN, HK, HKL

■ HFD 
HFDR ester kyseliny fosforečné
HFDU polyolester

Bezvodé kapaliny, podobné vlastnosti jako
minerální olej

Normální provoz možný 
Omezení:

■ používat jen zařízení s těsněními FPM (FKM) 
(viz oddíl „Těsnění“)

■ Nutná konzultace s výrobcem oleje!
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Speciální kapaliny

Tlaková kapalina Charakteristika Specifika / omezení

■ Brzdové kapaliny AT Brzdová kapalina na bázi glykolu 
(DOT4)

Použití je možné, avšak jen u zařízení s těsněními EPDM
nebo SBR 
(viz odstavec „Těsnění“)
žádné kompaktní agregáty typu HC, KA, MP, MPN, HK, HKL

Výběr viskozitní třídy

Z 18 ve standardu „ISO Klasifikace viskozity tekutých mazivo“ (ISO 3448) uvedených viskozitních tříd (ISO VG) jsou pro hydrozařízení relevant-

ní rozsahy ISO VG10 až ISO VG68. Číslice za ISO VG odpovídá přitom jmenovité viskozitě při referenční teplotě 40 °C. V grafu znázorněné teplotní

vlastnosti odpovídají vlastnostem minerálních hydraulických olejů. Růst křivky HVLP a ekologicky přijatelných tlakových kapalin je plošší, tzn. že

vliv teploty je menší.

Na základě výrobcem podmíněných rozdílů je třeba objasnit následující klíčové hodnoty a porovnat je s povoleným rozsahem viskozity:

■ viskozita při 40 °C
■ viskozita při nejnižší (přijaté, požadované) teplotě
■ viskozita při nejvyšší (přijaté, požadované) teplotě (k zajištění dobré životnosti těsnění ≤ 80 °C!)

Graf závislosti teplota-viskozita

1 optimální oblast
2 referenční teplotě

ISO 3448

Směrné hodnoty pro výběr
■ VG10, VG15 

zařízení v krátkodobém provozu při venkovním použití, popř. u
upínacích zařízení strojů při nepřetržitém provozu 
(při venkovním použití v zimě)

■ VG22, VG32 
všeobecné použití (venkovní použití jen v létě)

■ VG46, VG68 
zařízení v uzavřených prostorách při okolní teplotě do 40 °C, popř. v
tropických poměrech 
(počáteční teplota neklesá pod 20 °C)

Filtrování

Jemné nečistoty, jako je např. otěr a prach, nebo v oblasti makro, jako např. štěpiny, pryžové částice z hadic a těsnění, mohou vést ke značným

funkčním poruchám hydraulického zařízení. Proto je třeba provádět následující úkony filtrování (předpokládá se důkladný proplach před prvním

uvedením do provozu):

Doporučená čistota 
tlakové kapaliny

ISO 4406: 1999

Doporučená 
jemnost filtru

zařízení Poznámka

21/18/15...19/17/13 β16...25 ≥ 75 Radiální pístová a zubová čerpadla,
ventily, válce (použití ve všeobec-
ném strojírenství)

20/17/14...18/15/12 β6...16 ≥ 75 Prop. tlakové a proudové ventily

Právě u proporcionálních ventilů závisí
přesnost opakování zvláště na stupni
čistoty tlakové kapaliny.
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Doporučená čistota 
tlakové kapaliny

ISO 4406: 1999

Doporučená 
jemnost filtru

zařízení Poznámka

19/17/14 β6...16 ≥ 75 Regulační axiální pístová čerpadla Je třeba si také uvědomit, že nová tlaková
kapalina „ze sudu“ nemusí vždy splňovat ty
nejvyšší požadavky na čistotu.

nižší hodnoty rozmezí platí pro tlaky >250 barů

Doba použitelnosti

Tlaková kapalina stárne mj. v důsledku smykového zatížení, štěpení vysokými teplotami (pryskyřičnatění), mísení s (kondenzovanou) vodou nebo

reakcí s jinými materiály (např. kovy) v systému (vytváření kalu).

Vedle vlastností samotné tlakové kapaliny (např. přísady pro vysokou smykovou stabilitu) na to má podstatný vliv konstrukce hydraulického

ovládacího systému (např. velikost nádrže, ustálená teplota, počet a druh zaškrcených míst).

Je třeba vzít v úvahu mj. následující skutečnosti:

■ provozní teplota v nádrži < 80 °C (platí pro minerální oleje, pro tlaková média s podílem vody je nižší) 
zabraňte vyšším teplotám – snížení doby trvanlivosti – (+10 K odpovídá poloviční trvanlivosti)

■

cirkulační poměr tlakové kapaliny 

- cca 0,2...0,4/min u běžných hydraulických agregátů 
- cca ...1/min v mobilní hydraulice 
- cca ...4/min u kompaktních agregátů v odpojovacím nebo volnoběžném provozu

■ pravidelná kontrola tlakové kapaliny (stav oleje, znečištění, barevný index, neutralizační číslo aj.)
■ pravidelná výměna oleje (v závislosti na použité tlakové kapalině a podmínkách použití) 

Směrné hodnoty: 
- cca 4000 - 8000 h (minerální olej) 
- cca 2000 h (ostatní tlakové kapaliny) 
- nebo nejméně 1x ročně 
Dbejte pokynů výrobce oleje!

Výměna tlakové kapaliny

Mísením různých druhů tlakových kapalin může za určitých okolností 

docházet k nežádoucím chemickým reakcím provázeným tvořením kalu, pryskyřičnatěním a podobnými jevy.

Proto by každá změna mezi různými tlakovými kapalinami měla být vždy bezpodmínečně konzultována s příslušným výrobcem. 

V každém případě je nutné celé hydraulické zařízení důkladně propláchnout.

Dodržujte pokyny VDMA 24314.

Těsnění

Před použitím tlakové kapaliny (kromě minerálního oleje a syntetických esterů) by se měla s výrobcem oleje zásadně projednat otázka kompatibility

těsnění. Základní přehled podává tabulka na začátku této kapitoly. Standardně se používají těsnění z materiálů

■ NBR (butadien-akrylonitrilový kaučuk, např. Buna, Perbunan) nebo HNBR (hydrogenovaný NBR).

Na vyžádání jsou k dostání těsnění z těchto materiálů:

■ FPM (také FKM, fluorkaučuk) např. pro kapaliny HFD 
- označení pro zařízení HAWE: příloha ...-PYD, např. WN1H-G24-PYD

■ EPDM (etylenpropylen-dienový kaučuk), popř. SBR (butadien-styrenový kaučuk) 
- označení pro zařízení HAWE: příloha ...-AT, např. WN1H-G24-AT (pro brzdovou kapalinu)

Skladování hydraulických komponent

Podmínky skladování hydraulických komponent jsou v první řadě závislé na použitém těsnění a na oleji ve zkušebním zařízení, kterým jsou díly

navlhčeny. Skladovatelnost pryžových materiálů je všeobecně ovlivněna následujícími faktory:

■ teplo, světlo, vlhkost, kyslík, ozon

Dále by skladování mělo probíhat co možná nejvíce bez pnutí a deformací materiálu. Skladovací teplota v rozsahu mezi 15 a 20 °C se prokázala jako

optimální. Relativní vlhkost vzduchu by měla být cca 65 % (±10 %). Je třeba zabránit ozáření přímým slunečním světlem nebo světelným zdrojem s

velký podílem UV záření.

Ve skladovacím prostoru se nesmějí vyskytovat zařízení vytvářející ozon (elektromotory, vysokonapěťová zařízení) apod.
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Je-li těsnění baleno v plastových pytlích, neměly by pytle obsahovat změkčovadla a případně by neměly propouštět UV záření.

Podrobnosti ke skladování elastomerů naleznete rovněž v následujících normách: DIN 7716/BS4F68:2012, MIL-HDBK-695,

SAE ARP 5316, SAE AS 1933, DIN 9088.

Hydraulické oleje jsou v nádobách zapečetěných výrobcem neomezeně skladovatelné, protože zde nevznikají žádné chemické reakce. Ve spojení se

vzdušným kyslíkem, prachem a vlhkostí může podle druhu oleje a jeho přísad docházet k rychlejší či pomalejší oxidaci a pryskyřičnatění.

Pro hydraulické komponenty je jako skladovací místo vhodná tmavá místnost s přibližně konstantní teplotou a vzdušnou vlhkostí. Díly by měly

být uchovávány v plastových pytlích, aby byly chráněny před prachem a permanentní výměnou vzduchu. Dále by měla být alespoň jednou ročně na

zařízení provedena funkční kontrola (ruční nouzové vypínání, spínání „nasucho“), aby byla v případě potřeby zajištěna funkčnost.

U bezpečnostně důležitých komponent se doporučuje půlroční kontrola funkcí na místě a pravidelná revize s výměnou těsnění výrobcem v intervalu

každé 2 roky.

Nebezpečí koroze u hydraulických komponent, které jsou uskladněny, jak je popsáno výše, je nízké, protože většina vnějších částí je opatřena

ochrannou vrstvou (pozinkování, plynové nitridování) a zvlhčena olejem.
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7 Vzorce a jednotky

Plánování a dimenzování hydraulických zařízení se provádí podle nejrůznějších hledisek, přičemž jsou hydraulické elementy voleny podle požadova-

ných funkčních procesů.

Nejdůležitějším předpokladem k tomu je určení, resp. stanovení relevantních veličin spotřebičů, např. zatížení (silové zatížení, zátěžový, resp. točivý

moment), pohybových funkcí (dráha, rychlost, otáčky, časový průběh) aj.

Teprve potom je možné stanovit hydraulické spotřebiče (hydromotory, hydraulické válce), hnací jednotky (čerpadla s pohonem), řídicí a regulační

zařízení (druhy ventilů s ovládáním) a spojovací prvky (vedení, větvení).

Další vliv na výběr hydraulických zařízení a komponent mají např. hodnoty emisí hluku a posouzení tepelné bilance.

Následující vzorce a tabulky jsou nezávazné a mají usnadnit přibližné dimenzování hydraulických systémů.

Komponenta Vzorce a popis

Základní rovnice (se zanedbáním ztrát, statický stav)Všeobecně

F:
p:
A:
Q:
v:
V:
t:
s:
M:

síla
tlak
plocha
objemový proud
rychlost
objem
čas
dráha (zdvih)
točivý moment

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení

Hydraulický válec

■ jednočinný

d:
A:
Fs:
pprovoz.:
v:
Qpřítok:
s:
t:

průměr pístu [mm]
plocha pístu [mm2]
síla [N]
provozní tlak [bar]

pístová rychlost 
přitékající objemový tok [l/min]
zdvih [mm]
čas [s]

■ dvojčinný Vyjíždění
základní rovnice (rovnováha sil):

zjednodušeně:

p3 vyplývá z odporů vedení a ventilů při Qodtok

Pozor: Vezměte v úvahu možný tlakový převod!

Zajíždění
základní rovnice (rovnováha sil):

zjednodušeně:

p1 vyplývá z odporů vedení a ventilů při Qodtok

A1: plocha pístu [mm2]
A3: plocha pístního kroužku [mm2]
d1: Æ pístu [mm]
d2: Æ pístnice [mm]
F: síla [N]

Qpřítok: přitékající objemový tok [l/min]
Qodtok: odtékající objemový tok [l/min]
p1: tlak na straně pístu [bar]
p3: tlak na straně pístnice [bar]
s: zdvih, dráha [mm]
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Komponenta Vzorce a popis symbol propojení

Základní rovnice: 1) zjednodušeně:

Geometrický objem na
otáčku (pro pístová
čerpadla):

Objemový proud:

Střední točivý moment:

Výkon:

Odevzdaný výkon (motor) 2)

Pojmutý výkon (čerpadlo) 2)

Hydraulická
čerpadla / hydromo-
tory

V: geometrický objem, popř. hltnost [cm3]
A: účinná plocha pístu [mm2]
h: dvojitý zdvih [mm]
n: otáčky [U/min]
M: střední točivý moment [Nm]
p: tlak [bar]
Δp: účinný tlak [bar]
Q: objemový proud [l/min]
Phydr: hydraulický výkon [kW]
Pmech: mechanický výkon [kW]
ηT: celková účinnost (zahrnuty volumetrické hydraulic-
ko-mechanické ztráty)

Přibližně platí:
Aby bylo při objemovém proudu Q =
1 l/min dosaženo provozního tlaku p
= 500 barů, je k tomu zapotřebí cca 1
kW hnacího výkonu!

hydraulické čerpadlo

hydromotor

1) po vyplývá z odporů potrubí a ventilů
2) s účinností ηT≈ 0,82

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení

ventily
rozváděče 
tlakové ventily
proudové ventily
uzavírací ventily

Ztráty tlaku způsobené proudící kapalinou
Tato ztráta tlaku v hydraulickém systému se skládá z:

■ odporu ventilů
■ odporu potrubí
■ tvarových odporů (oblouky atd.)

Tlakové ztráty Δp ventilů, které jsou vyvolávány proudící kapalinou, lze pozorovat na křivkách Δp
- Q v příslušné dokumentaci. Všeobecně lze při prvním přibližném dimenzování vycházet z cca 20 -
30% ztráty výkonu v celkovém řízení.

Příklady:
cestný ventil

přepouštěcí ventil

regulátor průtoku

tlakem otvíraný
zpětný ventil
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Komponenta Vzorce a popis symbol propojení

clony
(ideální, s ostrými
hranami) např.
násuvné clony typu
EB; zpětné ventily s
clonou typu BC, BE

Základní rovnice:

Q: objemový proud (průtok) [l/min]
Δp: tlakový rozdíl mezi A a B [bar]
d: průměr clony [mm]
ρ: hustota (cca 0,9 g/cm3)
α: koeficient průtoku (cca 0,78)

zjednodušeně:

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení

Průměry trubek, resp. hadic mají být dimenzovány tak, aby vznikal co nejnižší průtokový odpor.

Základní rovnice:     

trubky / hadice

λR: koeficient odporu trubek
Δp: ztráta tlaku [bar]
l: délka potrubí [m]
d: průměr trubek [mm]

: kinematická viskozita [mm2/s]
Q: objemový proud [l/min]
Re: Reynoldsovo číslo (< 2300)
ρ: hustota (cca 0,9 g/cm3)

v: rychlost průtoku

zjednodušeně:

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení

Základní rovnice:   

90° oblouk  = 0,15

přímé trubkové šroubení  = 0,5

úhlové šroubení  = 1,0

zjednodušeně:

Tvarové odpory
(oblouky atd.)

Δp: tlaková ztráta [bar]
: koeficient odporu
: kinematická viskozita [mm/s]

d: průměr potrubí [mm]
ρ: hustota (cca 0,9 g/cm3)

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení

Základní rovnice: 
zjednodušeně:

  

Ztráty únikem oleje
(soustřednými (e
= 0) a výstřednými
mezerami) e: výstřednost [mm]

Δr: rozměr mezery [mm]
Δp: tlakový rozdíl [bar]
d: průměr [mm]

: kinematická viskozita [mm2/s]
l: délka mezery [mm]
ρ: hustota (cca 0,9 g/cm3)
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Komponenta Vzorce a popis symbol propojení

Základní rovnice:

kde 

Změny objemu
(v důsledku zvýšení
tlaku)

p1: počáteční tlak [bar]
p2: konečný tlak [bar]
Vo: výstupní objem [l]
ΔV: změna objemu [l]
βP: stlačitelnost

zjednodušeně:

Základní rovnice:Změny objemu
(v důsledku zvýšení
teploty)

1: počáteční teplota [°C]
2: konečná teplota [°C]

Δ : teplotní změna [K]
Vo: výstupní objem [l]
ΔV: změna objemu [l]
βT: koeficient roztažnosti

zjednodušeně:

Zvýšení tlaku v
důsledku zvýšení
teploty
(bez kompenzace
objemu)

Pozor: Při zvyšování teploty uzavřeného objemu oleje vzniká přetlak! (podle okolností může být nutný přepouštěcí ventil
jako ochrana proti přetížení)
Přibližně platí: Zvýšení teploty o 1 K způsobí zvýšení tlaku o cca 10 barů.

Komponenta Vzorce a popis symbol propojení

Hydraulické akumulátory se používají k pokrytí určité, náhle vzniklé potřeby objemového proudu
(rychlá, adiabatická změna stavu), ke kompenzaci úniků oleje, popř. k tlumení vibrací (pomalá,
izotermická změna stavu).

Základní rovnice:

izotermická (pomalá)

adiabatická (rychlá)

Hydraulické
akumulátory
Změny stavu
izotermické (pomalé)
adiabatické (rychlé)

po: plnicí tlak plynu [bar]
p1: dolní provozní tlak [bar]
p2: horní provozní tlak [bar]
V1: výstupní objem [l]
ΔV: změna objemu [l]
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Komponenta Vzorce a popis

Kavitace Olej obsahuje při atmosférickém tlaku cca 9 objemových procent vzduchu v rozpuštěné formě. Nebezpečí kavitace vzducho-
vých bublin vzniká při atmosférickém tlaku pod 0,2 baru. Může se vyskytovat v průběhu sání čerpadel a hydraulických válců
a u extrémně škrcených míst a většinou na sebe upozorní vznikajícím hlukem. Hydraulické komponenty jsou přitom vystave-
ny zvýšenému opotřebení.

Komponenta Vzorce a popis

Hydraulické ztráty výkonu u hydraulických zařízení jsou olejem a komponentami zařízení akumulovány ve formě zvýšení
teploty a povrchem zařízení částečně odváděny do okolí. Přibližně se jedná o 20 - 30 % přiváděného výkonu. Po fázi
zahřívání nastane rovnováha mezi přiváděným a odváděným teplem.

Základní rovnice:    

volně obtékaný povrch c ≈75
špatná cirkulace vzduchu c ≈ 120
nucené proudění vzduchu (v ≈ 2 m/s) c ≈ 40
vodní chladič c ≈ 5

zjednodušeně:

Tepelná bilance
Ztrátový výkon a
teplota oleje

Pv: ztrátový výkon, převedený na teplo [kW]
Phydr: hydraulický výkon [kW]

Öl max: max. teplota oleje [°C]
Umg: teplota okolí [°C]

A: povrch zařízení (nádrže, potrubí atd.) [m2]
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Převodní tabulka 

Přepočtová tabulka

Veličina Značka Jednotka ≈ Součinitel X Jednotka

≈ 10 bar

1 MPa ≈ 10 bar

≈ 1 bar

tlak p

1 psi ≈ 0,07 bar

= 1 Nsíla F

1 lbf ≈ 4,45 N

25,40 mm ≈ 25,4 mmdélka, dráha, zdvih l, s, h

30,48 cm ≈ 304,8 mm

točivý moment M = 1 Nm

výkon P 1 PS, 1 hp ≈ 0,74 kW

30,48 cm2 ≈ 92903 mm2plocha A

1 in2 ≈ 645,16 mm2

30,48 cm3 ≈ 28,92 l

1 in3 ≈ l

1 UK gal ≈ 4,55 l

objem V

1 US gal ≈ 3,79 l

teploty T, 5 (°F-32)/9 ≈ 1 °C

hmotnost m 1 lb ≈ 0,45 kg

kinematická 
viskozita

1 cST = 1
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7 Adresy kanceláří a zastoupení

Německo

Hlavní sídlo

HAWE Hydraulik SE

Streitfeldstr. 25

D-81673 München

P. O. Box 800804 D-81608 München

tel. +49 89 37 91 00 - 1000

fax: +49 89 37 91 00 - 9 1000

e-mail: info@hawe.de

www.hawe.de

Kancelář Filderstadt

Felix-Wankel-Str. 41

D-70794 Filderstadt

tel. +49 89 37 91 00 - 5000

fax: +49 89 379100 - 9 5000

e-mail: vertrieb-filderstadt@hawe.de

Kancelář Norderstedt

Werkstraße 6

D-22844 Norderstedt

tel. +49 89 37 91 00 - 53 00

fax: +49 89 37 91 00 - 9 53 00

e-mail: vertrieb-norderstedt@hawe.de

Kancelář Kassel

Frankfurter Str. 229 b

D-34134 Kassel

tel. +49 89 37 91 00 - 51 00

fax: +49 89 37 91 00 - 9 51 00

e-mail: vertrieb-kassel@hawe.de

Kancelář Hennef

Bonner Str. 12 d

D-53773 Hennef

tel. +49 89 37 91 00 - 52 00

fax: +49 89 37 91 00 - 9 52 00

e-mail: vertrieb-hennef@hawe.de

Kancelář Freising

Kulturstr. 44

D-81653 Freising

tel. +49 89 37 91 00 - 43 80

fax: +49 89 37 91 00 - 9 43 80

e-mail: vertrieb-freising@hawe.de
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Mezinárodně

Pro neuvedené země:

HAWE Hydraulik SE

Pan Werner Windstetter

Streitfeldstraße 25

D-81673 München

tel. +49 89 37 91 00-0, -12 81

fax: +49 89 37 91 00-12 69, -12 49

e-mail: info@hawe.de, w.windstetter@hawe.de

www.hawe.de

Egypt

Egyptian Hydraulic Engineering

Pan Sameh Zeyada

22 Saudi Buildings Al - Sawah 11281

Cairo, Egypt

tel. +20 224 5018-90

fax: +20 224 5018-92

e-mail: s.zeyada@ehehydraulic.com

www.ehehydraulic.com

Angola

ZANANCHO HIDRÁULIC de ANGOLA

Pan Filipe Armada

Estrada Direita do Zango, Polo Indústrial de Viana / Zona Nova

Viana, Angola

tel. +244 222 200 26 54

fax: +244 222 012 059

e-mail: geral@zananchohidraulico.com

www.zanancho.pt

Argentina

FLUTECNO, S.R.L.

Pan Juan Emina

Avda. Belgrano, 615, 1º Of. G, C1092AAG Buenos Aires

Argentina

tel. +54 11 43435168

fax: +54 11 43421083

e-mail: ventas@flutecno.com.ar

www.flutecno.com.ar

Austrálie

Hawe Hydraulics Australia PTY Ltd

Pan Herbert Hirning

5/ 83-85 Montague Street

North Wollongong NSW 2500

P. O. Box 618 Fairymeadow 2524

tel. +61 242 257 222

fax: +61 242 297 622

e-mail: hhirning@hawe.com.au

Belgie

Doedijns Hydraulics N.V. België

Pan Jelle Beuker

Langveld Park 10, P. Basteleusstraat 2

B-1600 Sint-Pieters-Leeuw

tel. +32 23 617 401

fax: +32 23 617 405

e-mail: jelle.beuker@doedijns.com

www.doedijns.com

Bosna a Hercegovina

viz / see

HAWE Hidravlika d.o.o. / Slovenia / Slovinsko

Brazílie

HIDRACOMP, LTDA

Pan Lélio Ferrari

Rua Dr.Edgard Magalhaes Noronha, 704

BR-03480-000 Vila Nova York, Sao Paulo

tel. +55 11 6721-1113

fax: +55 11 6721-9302

e-mail: hidracomp@hidracomp.com.br

www.hidracomp.com.br

Bulharsko

Eurofluid Hydraulik Bulgaria OOD

Pan Alexander Erschov

Vojeli Str. 3

BG-6100 Kazanlak

tel. +359 431 634 77, +359 431 621 73

fax: +359 431 644 74

e-mail: ehb_bg@abv.bg

Bolívie

HAWE Hydraulik SE

Werner Windstetter 先生(aus Dokument genommen)

Streitfeldstraße 25

D-81673 München

电话： +49 89 37 91 00-0, -12 81

传真： +49 89 37 91 00-12 69, -12 49

电子邮箱: info@hawe.de, w.windstetter@hawe.de

www.hawe.de
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Chile

MARCO Industrial SPA

Pan Rodolfo Cerda R.

Los Gobelinos 2584, Renca, Santiago

Chile

tel. +56 2 782 4400

fax:

e-mail: rcerda@marco.cl

www.grupomarco.cl

Čína

HAWE Oil-Hydraulic Technology (Shanghai) Co., Ltd.

Paní Wang Xiaodan

155 Jindian Road

201206 PuDong / Shanghai, P.R. China

tel. +86 21 589 996 78

fax: +86 21 505 508 36

e-mail: info@hawe.com.cn

www.hawe.de

Dánsko

Fritz Schur Teknik AS

Pan Jřrgensen

Sydmarken 46

DK-2860 Sřborg

tel. +45 70 20 1616

fax: +45 70 20 1615

e-mail: mail@fst.dk

www.fst.dk

Dubaj

Doedijns Middle East and Africa FZE

Pan Martijn Schols

P.O. Box # 261894, Jebel All Free, Zone

Dubai UAE

P. O. Box Dubai - UAE" tel.

+971 4 815 7800

e-mail:

martijn.scholsdoedijns.com www.dgi-corp.com

Ekvádor

Marco Ecuador

Pan Jorge Sánchez

Av. Juan Tanca Marengo Km 0.5, No. 305

Guayaquil

tel. +59 3 4229 2763

e-mail: jsanchez@marco.com.ec

www.marco.com.ec

Finsko

HAWE Finland Oy

Pan Mikko Vainio

Kellonsoittajantie 2

FIN-02770 Espoo

tel. +358 10 82126-00

fax: +358 10 82126-10

e-mail: info.finland@hawe.fi

www.hawe.fi

Francie

HAWE-Otelec S.A.S.

Pan Jean-Marc Appéré

2 Rue Parc des Vergers, Parc d’activités des Vergers

F-91250 TIGERY

tel. +33 169 471 010

fax: +33 160 792 048

e-mail: hawe.otelec@hawe-otelec.fr

Franc. Guyana

HAWE Hydraulik SE

Werner Windstetter 先生(aus Dokument genommen)

Streitfeldstraße 25

D-81673 München

电话： +49 89 37 91 00-0, -12 81

传真： +49 89 37 91 00-12 69, -12 49

电子邮箱: info@hawe.de, w.windstetter@hawe.de

www.hawe.de

Řecko

G. & I. Pangakis S.A.

Pan Iannis Pangakis

Konstantinoupoleos 167

GR-10441 Athens

tel. +30 210 88 10 750

fax: +30 210 88 18 659

e-mail: info@pangakis.gr

www.pangakis.gr

Velká Británie

Koppen & Lethem Ltd.

Pan Allan Woodhead

3 Glenholm Park, Northern Rd. Industrial Estate, Newark

GB-Nottinghamshire NG24 2EG

tel. +44 163 667 679 4

fax: +44 163 667 105 5

e-mail: sales@koppen-lethem.co.uk

www.koppen-lethem.co.uk
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Guyana

HAWE Hydraulik SE

Werner Windstetter 先生(aus Dokument genommen)

Streitfeldstraße 25

D-81673 München

电话： +49 89 37 91 00-0, -12 81

传真： +49 89 37 91 00-12 69, -12 49

电子邮箱: info@hawe.de, w.windstetter@hawe.de

www.hawe.de

Hongkong

Melchers (H.K.) Ltd., Industrial Materials Dept.

Pan Benjamin Becker

1210 Shun Tak Centre West Tower, 168-200 Connaught Road Central,

Hong Kong

tel. +85 22 58 91 54-4

fax: +85 22 55 96 55-2

e-mail: bbecker@melchers.com.hk

India

HAWE Hydraulics Pvt. Ltd.

Paní Cynthia Richard

No. 68, Industrial Suburb 2nd Stage, Yeshwanthpur

Bangalore 560 022, India

tel. +91 80 419 520 00

fax: +91 80 419 520 01

e-mail: contactus@haweindia.com

Indonésie

viz / see

Singapore / Singapur

Irák

viz / see

Doedijns Middle East and Africa FZE / Dubai / Dubaj

Izrael

LYA Hydraulics & Pneumatics Ltd.

Pan Yossi Shapira

9 Lev Pesach St. North Industrial Zone

IL-71293 Lod, Israel

tel. +97 27 32 57 00 00

fax: +97 27 32 57 00 99

e-mail: yossi@lya.co.il

www.lya.co.il

Itálie

HAWE-Italiana S.r.l.

Pan Udo Wolter

Via C. Cantů, 8

I-20092 Cinisello Balsamo (Milano)

tel. +39 02 399 75-100

fax: +39 02 399 75-101

e-mail: info@haweit.it

Japonsko

HAWE Japan Ltd.

Pan Takao Yasuda

2-2, Yoshimoto-cho, Nakagawa-ku

J-Nagoya, Aichi, 454-0825, Japan

tel. +81 52 365-1655

fax: +81 52 365-1656

e-mail: info@hawe.co.jp

www.hawe.de

Jordánsko

viz / see

Doedijns Middle East and Africa FZE / Dubai / Dubaj

Kanada

HAWE North America, Inc.

Paní Dani Boon

9009-K Perimeter Woods Drive

Charlotte, NC 28216

tel. +1 704 509-1604

fax: +1 704 509-6307

e-mail: sales@hawehydraulics.com

www.hawehydraulics.com

Kolumbie

HAWE Hydraulik SE

Werner Windstetter 先生(aus Dokument genommen)

Streitfeldstraße 25

D-81673 München

电话： +49 89 37 91 00-0, -12 81

传真： +49 89 37 91 00-12 69, -12 49

电子邮箱: info@hawe.de, w.windstetter@hawe.de

www.hawe.de
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Korea

HAWE Korea Co., Ltd.

Pan WonSam Cho

27, 1-gil, 4-sandan, Seobuk-gu, Cheon-an,

Chungnam 331-814, South Korea

tel. +82 41 585-3800

fax: +82 41 585-3801

e-mail: info@hawe.kr

www.hawe.kr

Chorvatsko

viz / see

HAWE Hidravlika d.o.o. / Slovenia / Slovinsko

Kuvajt

viz / see

Doedijns Middle East and Africa FZE / Dubai / Dubaj

Malajsie

viz / see

Singapore / Singapur

Maroko

Hydrautech Industrie Mécanique & Hydraulique Industrielles

Pan Aziz Lakhdar

Rte.110 Km 14.800 Z.I Zenata

Casablanca

tel. +21 2 624 026 887

e-mail: hydrautech.ind@gmail.com

Makedonie

viz / see

HAWE Hidravlika d.o.o. / Slovenia / Slovinsko

Mexiko

viz / see

HAWE North America Inc. / USA

Nový Zéland

viz / see

Hawe Hydraulics Australia PTY Ltd / Australia / Austrálie

Nizozemsko

Doedijns Hydraulics B.V.

Pan Jelle Beuker

P.O.Box 179

NL-2740 AD Waddinxveen

tel. +31 182 302 888

fax: +31 182 302 777

e-mail: jelle.beuker@doedijns.com

www.doedijns.com

Norsko

Servi Hydranor AS

Pan Břrre Kleven

Haugenveien 10, Postboks 3230

N-1402 Ski

tel. +47 64 97 97 97

fax: +47 64 97 98 99

e-mail: post@servi.no

www.servi.no

Omán

viz / see

Doedijns Middle East and Africa FZE / Dubai / Dubaj

Rakousko

HAWE Österreich GmbH

Pan Andreas Schöller

Keltenstraße 5

A-3100 St. Pölten

tel. +43 274 224 577

fax: +43 274 224 588

e-mail: office@hawe.at

www.hawe.at

Paraguay

HAWE Hydraulik SE

Werner Windstetter 先生(aus Dokument genommen)

Streitfeldstraße 25

D-81673 München

电话： +49 89 37 91 00-0, -12 81

传真： +49 89 37 91 00-12 69, -12 49

电子邮箱: info@hawe.de, w.windstetter@hawe.de

www.hawe.de

Peru

Marco Peruana S.A.

Pan Helmut Castro Aquino

Av. Sáenz Pena 1439, Callao 1

Peru

tel. +51 1 201 3800

fax: +51 146 594 97

e-mail: hcastro@marco.com.pe

www.marco.com.pe

Filipíny

viz / see

Singapore / Singapur
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Polsko

RDL Hydraulics Sp. z o.o

Paní Beata Block, Pan Marcin Liss

Nowy Tuchom 10

PL-80-209 Chwaszczyno

tel. +48 58 671 51 61

fax: +48 58 671 51 64

e-mail: handlowy@rockfin.com.pl

www.rockfin.dl.pl

Portugalsko

ZANANCHO-HIDRÁULICO Lda.

Pan Jorge Valente

Estrada Mata da Torre, 352 A-B-C Edificio Valente-Tires

PT-2785-291 São Domingos Rana, Lisboa

tel. +35 121 444 037 4

fax: +35 121 444 326 5

e-mail: jorge.valente@zanancho.pt

www.zanancho.pt

Qatar

viz / see

Doedijns Middle East and Africa FZE / Dubai / Dubaj

Rumunsko

FLUPEC S.R.L. Engineering & Trading

Pan Daniel Vasile, Pan Adrian Mihu

Str. Zidului Nr. 3

RO-550324 Sibiu

tel. +40 269 206 138

fax: +40 269 210 700

e-mail: office@flupec.ro

www.flupec.ro

Rusko

InterPromTechnika

Pan Artur Ivanov

Ulitsa Savushkina 83/3

197374 St. Petersburg

tel. +7 812 318 02 92

fax: +7 812 318 02 92

e-mail: info@interpromtechnika.ru

www.interpromtechnika.ru

Saúdská Arábie

Dalil Al Souk Est.

Pan Eng. Omar S. Alessa

P.O. Box 5874 Riyadh 11432

Saudi Arabia

tel. +96 61 44 64 14-5

fax: +96 61 44 64 18-9

e-mail: o.alessa@dalilalsouk.com

www.dalilalsouk.com

Švédsko

PMC Hydraulics AB

Pan Mikael Brunell

Askims Verkstadsväg 15

Box 1013, S-436 21 Askim

tel. +46 31 289 840

fax: +46 31 286 401

e-mail: info@pmchydraulics.se

www.pmchydraulics.se

Švýcarsko

HAWE-HYDRATEC AG

Pan Kurt Hess

Dorfstrasse 37

CH-6035 Perlen

tel. +41 417 474 000

fax: +41 417 474 010

e-mail: info@hawe-hydratec.ch

www.hawe-hydratec.ch

Srbsko / Černá Hora

viz / see

HAWE Hidravlika d.o.o. / Slovenia / Slovinsko

Singapur

HAWE Hydraulik Singapore Pte. Ltd.

Pan Chee Hoong Chan

25 International Business Park, #01-59/60, German Centre

Singapore 609916, Singapore

tel. +65 656 283 61

fax: +65 656 283 60

e-mail: chan.ch@hawe.com.sg

www.hawe.de
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Slovensko

Eurofluid Hydraulik SR s.r.o.

Pan Andrej Galád

Racianska 71 (Areal VUZ)

SK-852 02 Bratislava 02

tel. +42 12 49 10 22 66

fax: +42 12 44 25 90 82

e-mail: eurofluid@eurofluid.sk

www.eurofluid.sk

Slovinsko

HAWE Hidravlika d.o.o.

Pan Kristian Les

Petrovče 225

SI-3301 Petrovče

tel. +386 371 348 80

fax: +386 371 348 88

e-mail: office@hawe.si

www.hawe.de

Španělsko

HAWE Hidráulica, S.L.U.

Pan Antonio Polo

Polig. Ind. Almeda, c/. del Progrés, 139-141

E-08940 Cornella de Llobregat, Barcelona, Spain

tel. +34 934 751 370

fax: +34 934 751 371

e-mail: hawe.hidraulica@hawe.es

www.hawe.de

Suriname

HAWE Hydraulik SE

Werner Windstetter 先生(aus Dokument genommen)

Streitfeldstraße 25

D-81673 München

电话： +49 89 37 91 00-0, -12 81

传真： +49 89 37 91 00-12 69, -12 49

电子邮箱: info@hawe.de, w.windstetter@hawe.de

www.hawe.de

Jižní Afrika

WALCH Engineering Co. (PTY) Ltd.

Pan Marc Walch

6, Field Road, Lilianton, Boksburg North

SA-Witfield 1467, TVL

tel. +27 118 261 411

fax: +27 118 266 129

e-mail: walch@mweb.co.za

Tchaj-wan

S.G.D. Engineering Co., LTD

Paní Wan-Chin Yin, Pan K. P. Chen

No.139-5, Mincheng St., Daliao District

Kaohsiung City 831, Taiwan (R.O.C.)

tel. +886 773 532 77

fax: +886 773 538 77

e-mail: kpchen@sgdeng.com.tw

www.sgdeng.com.tw

Thajsko

Aerofluid Co. Ltd.

Pan Kritsda

169/4 - 169/5 Moo 1, Rangsit-Nakhonnayok rd., Lampakkud Thanyaburi

12110 Patumthanee, Thailand

tel. +66 257 729 99

fax: +66 257 727 00

e-mail: kritsda@aerofluid.com

www.aerofluid.com

Česká republika

Eurofluid-Hydraulik CR, s.r.o.

Pan Martin Hvézda

Chrášt’any 9

CZ-270 01 Knezeves u Rakovníka

tel. +42 031 358 262 0, +42 031 353 101 6, +42 031 358 261 5, +42 031

353 101 7

fax: +42 031 358 261 6

e-mail: info@eurofluid.cz

www.eurofluid.cz

Turkey

Entek Otomasyon Ürünlerli San. ve Tic. A.S.

Pan Dogan K. Haciahmet

Mahmutbey Mah. Tasocagi Yolu Cad. No: 9 Entek Plaza

Bagcilar - Istanbul 34218

tel. +90 850 201 4141

e-mail: dogan.haciahmet@entek.com.tr

Ukrajina

Izumrud Ltd.

Paní Lesia Konukh

Dekabristov Str. 7

UK-02121 Kiev, Ukraine

tel. +38 044 560-3367

fax: +38 044 563-6160

e-mail: viklad@ukr.net

www.qidravlika.kiev.ua
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Maďarsko

Jankovits Hidraulika Kft.

Pan István Jankovits

Juharfa u. 20

HU-9027 Györ Ipari Park

tel. +36 965 120 60

fax: +36 96 4 195 37

e-mail: info@jankovitshidraulika.hu

Uruguay

HAWE Hydraulik SE

Werner Windstetter 先生(aus Dokument genommen)

Streitfeldstraße 25

D-81673 München

电话： +49 89 37 91 00-0, -12 81

传真： +49 89 37 91 00-12 69, -12 49

电子邮箱: info@hawe.de, w.windstetter@hawe.de

www.hawe.de

USA

HAWE North America Inc.

Paní Dani Boon

9009-K Perimeter Woods Drive

Charlotte, NC 28216

tel. +1 704 509-1599

fax: +1 704 509-6302

e-mail: info@haweusa.com

www.haweusa.com

Spojené arabské emiráty

viz / see

Doedijns Middle East and Africa FZE / Dubai / Dubaj

Venezuela

HAWE Hydraulik SE

Werner Windstetter 先生(aus Dokument genommen)

Streitfeldstraße 25

D-81673 München

电话： +49 89 37 91 00-0, -12 81

传真： +49 89 37 91 00-12 69, -12 49

电子邮箱: info@hawe.de, w.windstetter@hawe.de

www.hawe.de

Vietnam

viz / see

Singapore / Singapur

Jemen

viz / see

Doedijns Middle East and Africa FZE / Dubai / Dubaj



HAWE Hydraulik SE

Streitfeldstraße 25

D-81673 München

Tel. +49 89 37 91 00 - 1000

Fax: +49 89 37 91 00 - 9 1000

info@hawe.de

www.hawe.de
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