Obecná technická vysvětlení

Informace pro uživatele
Montáž a uvedení našich výrobků pro
kontrolu tlaku do provozu smí provádět
pouze autorizovaní odborní pracovníci.
Především při používání síťového napětí
a kyslíku a v oblastech s nebezpečím
M.1
výbuchu je nutné dodržovat regionální
bezpečnostní předpisy.

Kód stupně krytí tvořený dvěma čísly udává
ochranu krytu před pronikáním cizích
pevných částic a vody dovnitř.
Číselný kód tak umožňuje nejenom
dovozovat ochranu osob, ale také ochranu
funkcí nebo střednědobou až dlouhodobou
spolehlivost funkcí elektrického provozního
prostředku.

Informace o výrobku
Technické údaje v tomto katalogu vycházejí
z obecných zkoušek při vývoji výrobku a ze
zkušeností. Nelze je aplikovat na všechny
jednotlivé případy použití.

IP00:
Žádná ochrana před pronikáním pevných
částic nebo vody, žádná ochrana před
nebezpečným dotykem.

Zkouška způsobilosti našich produktů
M.2
pro příslušné použití (např. kontrola
kompatibility materiálů) spadá do
odpovědnosti uživatele. Za určitých
okolností ji lze prokázat pouze vhodným
vyzkoušením v praxi.
Montážní poloha
Pro mechanické a elektronické tlakové
spínače a snímače tlaku neexistují žádná
omezení ohledně montážní polohy
v souvislosti s přesností měření tlaku.
M.3
Přesto však může vzniknout nutnost
určité montážní polohy z důvodu jiných
rámcových podmínek aplikace, jako
např. montáž ve vodorovné poloze, aby
nedocházelo ke kondenzaci vlhkosti na
elektrické přípojce, nebo montáž ve svislé
poloze, která zabrání usazování částic
v otvoru tlakové přípojky.
Stupeň krytí IP
M.4
Stupeň krytí je definované označení míry
ochrany (utěsnění) pouzder elektrických
provozních prostředků dle IEC 60529 (dříve
DIN 40050 – typ provedení 2). Přitom se
provádí zkouška ochrany pouzdra proti:
• pronikání cizích pevných částic
(např. prachu),
• přístupu k nebezpečným částem
• pronikání vody.
U zkoušek stupně krytí se jedná o typové
zkoušky.
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IP6X:
Ochrana
proti
pronikání
prachu
(prachotěsnost). Kompletní ochrana před
nebezpečným dotykem.
IPX5:
Proud vody z trysky namířené na
provozní prostředek (např. tlakový spínač)
z libovolného směru nesmí mít škodlivý vliv.
IPX7:
Ochrana proti vodě, pokud je provozní
prostředek (např. tlakový spínač) ponořen
do vody za stanovených tlakových
podmínek na určenou dobu. Voda nesmí
proniknout do provozního prostředku ve
škodlivém množství.
IP6K9K:
Přístroje splňující tyto požadavky musí
být nejenom prachotěsné, ale také musí
odolávat zatížení při čištění vysokotlakými
nebo parními čisticími prostředky. Norma
předepisuje zkoušku při tlaku vody
80 – 100 bar a teplotě 80 °C.
IP6KX:
Prach nesmí proniknout dovnitř. Písmeno
K: Specifické pro elektrické zařízení
motorových vozidel.
IPX9K:
Ochrana proti pronikání vody při
vysokotlakém/parním
čištění.
Voda
namířená na pouzdro z libovolného směru
se silně zvýšeným tlakem nesmí mít žádné
škodlivé účinky.

Stupeň krytí IP67 nebo IP6K9K nabízíme
pro množství našich osazených nebo
konektorem vybavených mechanických
a elektronických tlakových spínačů
a snímačů tlaku.
Válcové závity
Utěsnění válcových závitů se provádí buď z
čelní strany vložením vhodného těsnicího
kroužku (např. měděného těsnicího kroužku)
nebo jsou závity již osazeny integrovaným
O-kroužkem nebo tvarovým těsněním.
Pokud u příslušného typu závitu nejsou
uvedeny žádné informace o drsnosti
dosedací plochy těsnění, doporučujeme
dodržet tyto hodnoty:
• Ramax 1,6
• Rmax. 6,3
• Rmr(-0,10) >5 % Cref 5 %
Kuželové závity (konické závity)
Kuželové závity zajišťují vyrovnání tolerance
obou šroubovaných částí. Funkci těsnění
zajišťují boky závitů, které se trvale
deformují, a které se spojí silou tření kovu.
Kuželové závity se neutahují podle hloubky
zašroubování, ale předepsaným utahovacím
momentem pro dosažení předepsané
těsnosti.
Předepsaný utahovací moment tlakového
spínače / snímače tlaku podle tabulky
níže nesmí být překročen, aby nedošlo
k poškození závitu a netěsnosti za provozu
nebo případně ke stržení závitu.
Utahovací momenty ocelových závitů
Níže uvedené údaje jsou horní mezní
hodnoty materiálu pouzdra u tlakových
spínačů a snímačů tlaku. Při montáži
pamatujte na to, že typ a materiál těsnění,
vlastnosti těsnicích ploch (např. suché nebo
naolejované) a materiál protikusu mají vliv
na utahovací moment.

Označení závitu

Utahovací moment

NPT 1/8; M 10 x 1 kuželový

max. 18 Nm

M 10 × 1 vál.; G 1/8

max. 20 Nm

M 12 × 1,5; 7/16 – 20 UNF

max. 30 Nm

G 1/4; 9/16 – 18 UNF

max. 40 Nm

NPT 1/4; M 14 x 1,5

max. 40 Nm

Pro komponenty s mosazným pouzdrem
použijte hodnoty z výše uvedené tabulky
snížené o 30 %.
Aplikace pro plyn
Především u aplikací pro plyn může být
nutné použít přídavný těsnicí prostředek,
aby byla dosažena požadovaná těsnost.
Vakuum
Hodnoty vakua uváděné v našich
technických
údajích
jsou
udávány
v milibarech (mbar).
Rychlost změny tlaku (~nárůst / ~pokles)
Rychlost změny tlaku označuje rostoucí
nebo klesající průběh tlaku v čase. Rychlost
změny tlaku se uvádí v bar/s nebo v bar/ms.

Tlak / p

Přetlaková bezpečnost
Údaje přetlakové bezpečnosti uváděné
v katalogu platí pro statický tlak. Hodnoty
se vztahují na hydraulickou nebo
pneumatickou část spínače.
Podle stávajících technických standardů
se pro dynamické tlaky použijí hodnoty
statického tlaku snížené o 30–50 %.
Tyto hodnoty vycházejí ze zkušenosti, že
v potrubí dochází k nečekaným tlakovým
rázům spínáním ventilů, náhlým zvýšením
nebo snížením zatížení nebo změnou
průřezu, které jsou vyšší než provozní tlak.
Běžnou měřicí technikou, např. tlakoměrem,
nejsou tyto tlakové rázy prakticky měřitelné.
Pro změření je proto nutné použít rychlé
měřicí systémy. Obecně platnou hodnotou
vycházející ze zkušeností nebo též
koeficientem korekce lze tyto skutečnosti
zohlednit v hydraulické soustavě.
Pokud jsou tlakové poměry známé a rychlost
změny tlaku ≤0,1 bar/ms, potom lze použít
naše tlakové spínače / snímače tlaku až do
povolené přetlakové bezpečnosti podle
technického listu / katalogu. U maximální
povolené rychlosti změny tlaku ≤1 bar/ms
u mechanických tlakových spínačů nebo
do ≤ 5 bar/ms u snímačů tlaků je povoleno
pouze 50 %.
Shoda se směrnicí o omezení používání
nebezpečných látek RoHS

dt
Čas / s
Pro mechanické tlakové spínače SUCO platí
maximální rychlost změny tlaku 1 bar/ms
(1 000 bar/s), pro elektronické výrobky
SUCO až 5 bar/ms (5 000 bar/s).

RoHS
= Restriction of Hazardous Substances
(Směrnice 2011/65/EU (RoHS II)

Označení CE
= Communauté Européenne
Při uvádění výrobků do oběhu je nutné
dodržovat směrnice evropské legislativy
a normy. Pokud se na výrobek vztahuje některý
předpis, potom platí povinnost jej dodržet.

M

Výrobky smí být označeny označením CE,
pouze pokud se na ně vztahuje některý
předpis, a pokud byl výrobek v souladu
s tímto předpisem nebo s příslušnými
normami podroben zkouškám.
Provedení mechanických tlakových spínačů
s provozním napětím přes 50 VAC nebo
75 VDC splňují požadavky směrnice o nízkém
napětí 2014/35/EU. Provedení pro prostřední
s nebezpečím výbuchu navíc splňuje
požadavky směrnice ATEX 2014/34/EU.

M

Naše elektronické výrobky splňují požadavky
směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
(EMC) 2014/30/EU.
Podle stávajících technických standardů se
na mechanické tlakové spínače nevztahuje
směrnice o elektromagnetické kompatibilitě.

M

Obecně nelze uplatnit směrnici o strojních
zařízeních 2006/42/ES, protože naše výrobky
jsou považovány za komponenty.
Naše výrobky jsou podle článku 4, odst. 3
směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/
EU dimenzovány souladu se „správnou
technickou praxí“. Proto nelze s ohledem na
směrnici o tlakových zařízeních na výrobek
vystavit prohlášení o shodě ani výrobek
označit označením CE.

M

Aktuální prohlášení CE pro příslušný produkt
si můžete stáhnout ze sekce stahování na
našich webových stránkách:
www.suco.de/downloads
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Technické změny vyhrazeny.
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