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1. Bezpečnostní pokyny
Tento návod k obsluze, dále jen NO, obsahuje důležité informace pro
bezpečný a řádný provoz našeho výrobku ve strojích a zařízeních. Technické
informace o produktu (TPI) jsou nedílnou součástí tohoto NO.

Kromě tohoto NO si prostudujte rovněž technické popisy, výkres produktu
a technické údaje specifické pro konkrétní aplikaci produktu, např.
konstrukční výpočty. Pokud nejsou součástí této dokumentace, neprodleně
si je od společnosti Ortlinghaus vyžádejte. Bez výkresu výrobku je tento NO
neúplný.

Vždy věnujte pozornost i návodům k obsluze ostatních součástí stroje
nebo zařízení. Kromě toho dodržujte právní ustanovení vnitrostátních     
a evropských právních předpisů a předpisy týkající se prevence nehod  
a ochrany životního prostředí. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody
způsobené nedodržením pokynů tohoto NO. Tento NO podléhá změnám.
Ujistěte se, že máte k dispozici nejnovější platnou verzi.

Předejte tento NO vašim zákazníkům! V případě potřeby si můžete náš
NO nebo TPI stáhnout přes internet z adresáře „Service“ na adrese
www.ortlinghaus.com. Tento NO můžete bez omezení kopírovat. NO
uchovávejte v blízkosti stroje nebo zařízení, aby k němu byl umožněn přímý
přístup.

Vyhrazujeme si právo na technické změny tohoto NO v rámci dalšího
technického rozvoje. Ujistěte se, že máte k dispozici nejnovější verzi
informací.

1.1. Pro koho je návod k obsluze určen?
Tento NO je určen kvalifikovaným zaměstnancům, kteří

➞ jsou obeznámeni s instalací, uvedením do provozu a provozem 
tohoto produktu.

➞ jsou kvalifikováni díky tomu, že si pokyny přečetli a rozumějí jim, nebo
absolvovali školení nebo instruktáž.

Jsou určeny pro

➞ pracovníky provádějícími instalaci od výrobců stroje/zařízení.

➞ montéry obsluhy stroje.

1.2. Co návod k obsluze obsahuje?
Tento NO s výkresem výrobku obsahuje všechny potřebné informace     
o výrobku uvedeném na titulní straně pro použití výrobku k určenému 
účelu během jeho různých životních fází.
Vezměte na vědomí zbytková nebezpečí a bezpečnostní informace týkající
se jednotlivých životních fází výrobku.
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1.3. Použití tohoto návodu

➞ Před zahájením práce s výrobkem si pečlivě přečtěte celý NO.

➞ Pokyny v NO je nutné dodržovat.

➞ Věnujte pozornost také výkresu výrobku a případným konstrukčním

výpočtům.
➞ Tento NO je součástí výrobku a měl by být uchováván tak, aby byl

přístupný všem uživatelům.

➞ Při předání výrobku třetí straně předejte také tento NO.

1.4. Významy symbolů použitých v textu
Naše výrobky jsou vyráběny v souladu s našimi znalostmi nejnovější
technické praxe v době konstrukce, jsou provozně bezpečné a podléhají
neustálému rozvoji. Přesto hrozí nebezpečí osobních a věcných škod při
nedodržení následujících pokynů. Pro bezpečnou instalaci, funkci a provoz
jsou nejdůležitější pasáže na následujících stránkách zvýrazněny symboly.

Tento symbol znamená:
Nebezpečí vážného zranění při provádění popsané činnosti nebo během
provozu.

Tento symbol znamená:
Nebezpečí vážného zranění a poškození při provádění popsané činnosti
nebo během provozu.

Tento symbol znamená:
Elektrické nebezpečí (např. zásah elektrickým proudem) a nebezpečí vážného
zranění při provádění popsané činnosti.

Tento symbol znamená, že této pasáži je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento symbol upozorňuje na důležité informace o ochraně před výbuchem.

Nedodržení bezpečnostních pokynů má za následek ztrátu jakéhokoli nároku
na odškodnění.

1.5. Kvalifikace a školení pracovníků
Práci na našich výrobcích smí provádět pouze odborníci, kteří mají
příslušnou kvalifikaci nebo odbornou přípravu týkající se úkonů, které mají
být vykonány, a kteří jsou s tímto NO seznámeni a rozumí mu.
Odborní pracovníci musí znát a dodržovat příslušné bezpečnostní normy.
Musí používat vhodné bezpečnostní vybavení. Navíc musí být odborní
zaměstnanci schopni rozpoznat možná nebezpečí, která mohou při
prováděné činnosti vzniknout.
Za rozsah odpovědnosti, způsobilosti, kvalifikace a sledování odborných
zaměstnanců odpovídá provozovatel. Pokud zaměstnanci nemají potřebnou
kvalifikaci a znalosti, musí být odpovídajícím způsobem proškoleni a poučeni.
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Přečtěte si pokyny a informace této kapitoly a následujících kapitol
technických informací o produktu (TPI) nebo pokynů v sekci „Instalace     
a údržba“ v bodě „13. Příloha“ v příslušné kapitole.

2.2. Použití v souladu s určeným účelem
Naše výrobky jsou určeny výhradně k použití v souladu s technickými údaji
stanovenými pro konstrukci, která je uvedena na výkresu výrobku  (0 . . . 
-. . . - . . - . . . . . .).
Specifické dimenzování pro zakázku provedené firmou Ortlinghaus se
smí používat pouze pro zamýšlené použití.

Technické údaje specifikované zákazníkem jsou součástí zamýšleného
použití. Pokud existuje specifikační list, který byla schválen oběma stranami,
je rovněž zásadní. Za správnost těchto údajů odpovídá zákazník.

Náš výrobek je určen k montáži do zařízení nebo stroje nebo k sestavení    
s dalšími komponenty za účelem vytvoření zařízení nebo stroje. Z tohoto
důvodu by měl být výrobek uveden do oběhu až poté, co stroj nebo zařízení,
do kterého má být produkt integrován, zcela splní příslušnou směrnici EU 
o strojních zařízeních.

Dodržování stávajících technických informací o výrobku a sledování
zbytkových nebezpečí jsou rovněž součástí správného použití. Během
různých aplikací (životních fází), ve kterých může dojít k poškození stroje
nebo ohrožení zaměstnanců, musí obsluha zajistit, aby byla dodržována
příslušná bezpečnostní opatření. Dodržujte platné národní předpisy týkající
se prevence nehod a ochrany životního prostředí.

2.3. Použití v rozporu s určeným účelem
Jakékoli jiné nebo dodatečné použití, než které je popsáno v kapitolách
„2.1. Účel použití“ a „2.2. Použití v souladu s určeným účelem“ je
považováno za použití v rozporu s určeným účelem. Za takto vzniklé
škody společnost Ortlinghaus neručí.

O použití v rozporu s určeným účelem se jedná v případě, že nejsou
dodržovány bezpečnostní pokyny a pokyny týkající se zbytkových rizik.

Neautorizované úpravy a změny výrobku nejsou z bezpečnostních důvodů
povoleny a vedou ke ztrátě jakéhokoli nároku vůči společnosti Ortlinghaus.

2.4. Popis funkce
Přečtěte si pokyny a informace této kapitoly a následujících kapitol
technických informací o produktu (TPI) nebo pokynů v sekci „Instalace     
a údržba“ v bodě „13. Příloha“ v příslušné kapitole.

2. Technické údaje

2.1. Účel použití

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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111 - 222 - 33 - 444 555

0 = Identifikační číslo výrobků

Identifikační číslo konstrukční řady

Identifikační číslo provedení

Konstrukční velikost

Pořadové číslo

Další parametry provedení

3. Přeprava, balení

Důsledky Nápravná opatření,
bezpečnostní pokyny

Mechanická nebezpečí:

Volně uložené díly se během
přepravy mohou posunout.

Přiblížení pohyblivé-
ho dílu k pevně ulo-
ženému dílu.

Poranění, roz-
drcení, odření,
zachycení,
přejetí

Uvolněné díly zajistěte proti pohybu a
během přepravy nesahejte do sestav.

Padající předměty Dbejte na polohu baletní (dodržujte směr TOP
(NAHORU)!), noste bezpečnostní obuv.

Přeprava, manipulace,
pohyb

Padající předměty Použití bezpečného zdvihacího zařízení 
s dostatečnou nosností

Otevřete obal, vyzdvihněte
pomocí vhodně
dimenzovaných
příslušenství pro zdvihání.

Gravitace
(nahromaděná
energie)

Dbejte na polohu balení (dodržujte směr
TOP (NAHORU)!). Používejte vhodně
dimenzovaná příslušenství pro zdvihání.
Noste bezpečnostní obuv.

Namazané nebo
naolejované díly mohou
během přepravy přepravu

Kluzké povrchy Zajistěte díly, postavte je na stabilní 
a neklouzavý povrch. Noste bezpečnostní
obuv a rukavice.

Při vybalování, přeprava bez
obalu

Ostré hrany,
špičaté díly

Zajistěte díly pro přepravu, před vybalením
dílů zkontrolujte případné poškození a ostré
hrany. Noste bezpečnostní rukavice/ obuv.

Umístění na obvodu Žádná stabilita, struk-
turální bezpečnost

Zajistěte díly proti kutálení nebo pádu během
přepravy.

Ergonomická nebezpečí:

Námaha, držení
těla

Únava, potíže
svalů a kloubů

Respektujte údaje o hmotnosti, používejte
dopravní zařízení, práci provádějte ve
vzpřímené poloze.

Tekutina Otrava, nebezpečí
požáru, zcitlivění

2.5. Systém číslování firmy Ortlinghaus

Příklad: 0

Při obdržení dodávky je třeba zkontrolovat, zda během přepravy nedošlo
k poškození a zda neexistují zjevné závady. V případě poškození informujte
společnost Ortlinghaus. Instalovat nebo uvést do provozu se smí pouze
výrobky, které jsou v technicky bezvadném stavu.
Před zahájením dalších prací si přečtěte NO.

3.1. Informace o rizicích týkající se dopravy a balení

Nebezpečí Příčina

Nebezpečné látky/substance:

Během přepravy vytékají
tekutiny.

Uklouznutí Odstraňte tekutinu

Při likvidaci úniků proveďte ochranná
opatření.

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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3.2. Stav při dodání
Rozsah dodávky je definován v přepravních dokladech. Zkontrolujte, zda
je dodávka kompletní a správná. Obal odpovídá objednávce.

3.3. Přeprava
K přepravě používejte zdvihací zařízení s dostatečnou nosností. Při přepravě
se řiďte následujícími pokyny.

Přečtěte si pokyny a informace této kapitoly a následujících kapitol
technických informací o produktu (TPI) nebo pokynů v sekci „Instalace   
a údržba“ v bodě „13. Příloha“ v příslušné kapitole.

Umístění transportních závitů a přesnou hmotnost naleznete na výkresu
výrobku. Utáhněte transportní šrouby dle pokynů.

Pozor! Zatěžujte transportní závity rovnoměrně a pouze ve svislém směru.
Dodržujte nosnost příslušenství pro zdvihání.

Pokud jsou stávající šrouby použity coby pomocné šrouby, nesmí se         
k přepravě použít ocelové kabely, protože by se mohly poškodit závity na
šroubech.

Pokud během přepravy dojde k poškození, je třeba tuto skutečnost okamžitě
nahlásit. Bez odborné kontroly není dovoleno zařízení uvést do provozu
nebo s ním pracovat.

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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4. Pokyny k instalaci
Za instalaci popsaného výrobku zodpovídá dodavatel nebo provozovatel.
Dodržujte platné předpisy a ustanovení, jakožto i pokyny tohoto NO. Před
instalací zkontrolujte provozuschopnost. Během instalačních prací používejte
k manipulaci vhodné zdvihací zařízení.
Postupujte podle pokynů k instalaci.

Pozor! Dodržujte pokyny týkající se možného nebezpečí v kapitolách       
„8. Údržba“ a „9. Oprava, přestavba“! Dodržujte platné předpisy na ochranu
životního prostředí.

Po instalaci je nutné provést kontrolu dodržení geometrických tolerancí. Při
seřizování hřídele (hřídelů) a dalších dílů stroje může být nutné opravit
odchylky. Může dojít k tepelné roztažnosti, průhybu hřídele a uvolnění spojů.

Zkontrolujte utahovací momenty všech šroubů a v případě potřeby je opravte.

4.1. Podmínky instalace

• Pohyblivé díly musí být zákazníkem zajištěny proti neúmyslnému kontaktu,
aniž by došlo k výraznému ohrožení ventilace.

• Místo instalace a výrobek musí být zbaveny mastnoty, prachu nebo jiných
nečistot.

• Je nutné zajistit, aby žádná pomocná látka, jako je olej nebo mazivo,
následná třecí prvky během instalace nebo následného provozu. Pokud
jsou pro připojení hřídele použity objímky, po dokončení instalace z nich
nesmí vycházet žádný olej.

• Spoje stroje nesmí být jakkoli poškozené.

• Dodržujte tolerance lícování a údaje na výkresu výrobku. Jinak vznikají
malé praskliny nebo mezery z úhlového nebo radiálního vychýlení hřídele/
stroje.

• V místě instalace zajistěte dostatečný prostor.

• Dodržujte minimální prostor pro přívod chladicího vzduchu a dostatečnou
vzdálenost z vnějších zdrojů tepla.

• Instalace krytu pohyblivými částmi obsluhou musí být provedena tak, aby
byla zajištěna ochrana proti rozdrcení, zachycení, usazení prachu a střetu
s cizími tělesy.

4.2. Základní varianty instalace
Speciálním variantám instalace - vyrobenými na míru pro konstrukci stroje -
se zde nemůžeme věnovat. Na některých příkladech bychom vám však rádi
ukázali, jak lze naše výrobky integrovat.

4.3. Montáž
Přečtěte si pokyny a informace této kapitoly a následujících kapitol
technických informací o produktu (TPI) nebo pokynů v sekci „Instalace a
údržba“ v bodě „13. Příloha“ v příslušné kapitole. Ortlinghaus-Werke GmbH

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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5. Uvedení do provozu
Před uvedením do provozu musí být zkontrolováno správné připojení na
straně pohonu a na straně výstupu. Po údržbě nebo opravě zařízení/stroje
musí být proveden funkční test zařízení/stroje v klidovém stavu.

U hydraulických systémů musí být před prvním použitím odstraněno
počáteční znečištění. Pístová komora by měla být před uvedením do provozu
odvzdušněna pomocí poskytnutého připojení (pokud je k dispozici).

Zkontrolujte neobvyklé zvuky, vibrace a kmitání. Kontrolujte provozní teplotu.
Pokud je v prvních hodinách provozu zjištěno neobvyklé zahřívání, musí se
uvedení do provozu zastavit.

Důsledky

Mechanická nebezpečí:

Dynamické spojky/brzdy: Příliš
vysoký točivý moment --> 
přilehlé části jsou silně zatíže-
ny --> nebezpečí zlomení
Příliš nízký točivý moment -->
Zrychlené/zabrzděné díly 
nedosahují rychlosti nebo 
zastavení ve správný čas

Zrychlení/brzdění
(kinetická
energie)

Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Zamezte pobytu osob v nebezpečné oblasti
zařízení, provádějte test v namontovaném
stavu, pomalu navyšujte zatížení, seřizujte
tlakové zařízení, kontrolujte a sledujte
zbytkový tlak, před uvedením do provozu
deaktivujte mechanické nouzové větrání

Tlakové zařízení Snížení
účinnosti spojky/brzdy v
důsledku zpětného tlaku v
tlakovém potrubí

Zrychlení/brzdění
(kinetická
energie)

Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Kontrolujte tlak v přívodním potrubí tlaku

Aktivace mechanického
nouzového odvětrávání:
Brzdný účinek zrušen!

Zrychlení/brzdění
(kinetická
energie)

Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Zamezte pobytu osob v nebezpečné
oblasti zařízení, zkontrolujte mechanické
nouzové větrání v případě potřeby před
uvedením do provozu deaktivujte

Montáž: Ovlivnění funkce 
nesprávnou montáží
polohou a zajištěním
vnitřního pohonu/hřídele k
vnějšímu pohonu.

Přiblížení
pohyblivého dílu k
pevně uloženému
dílu.

Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Před uvedením do provozu zkontrolujte
polohu instalace podle výkresu, zajistěte
vnitřní pohon v axiálním směru,
zkontrolujte volnost pohybu a správné
umístění dílů.

Montáž/přetlak: Zrušení
účinnosti spojky/brzdy v
důsledku zlomení
upevňovacích šroubů nebo
v důsledku vysokého tlaku
nebo chybné montáže v
důsledku nesprávného
počtu šroubů, třídě pevnosti,
utahovacího momentu.

Padající 
předměty/ vysoký 
tlak

Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Dodržujte údaje v NO/výkresu, utahovací
moment šroubů, zkontrolujte počet a třídu
pevnosti, zajistěte šrouby proti uvolnění,
dodržujte a kontrolujte maximální přípustný
tlak.

Stabilita/ konstrukční
bezpečnost

Zapnutí přívodu tlaku:
Uvolnění vadných tlakových
přípojek, oddělení
upevňovacích šroubů

Vysoký tlak Únik média
pod tlakem

Před uvedením do provozu zkontrolujte
těsnost tlaku při nízkém tlaku, nastavte ventily
pro omezení tlaku tak, aby nebyla překročena
maximální přípustná hodnota (poskytněte
dostatečnou bezpečnostní rezervu!)

5.1. Informace o rizicích týkající se uvedení do provozu

Nebezpečí Příčina
Nápravná opatření,
bezpečnostní pokyny

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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Nebezpečí Příčina
Důsledky Nápravná opatření,

bezpečnostní pokyny
Montáž/tlakové zařízení Vliv
na účinnost spojky/brzdy v
důsledku nesprávné axiální
a radiální instalace polohy a
zajištění vnitřního pohon/
hřídele k vnějšímu pohonu,
nedostatečný tlak na píst

Pohyb stroje Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Před uvedením do provozu zkontrolujte
instalační polohu podle výkresu, zajistěte
vnitřní pohon v axiálním směru, zkontrolujte
volnost pohybu a správné umístění dílů,
dodržujte a kontrolujte minimální nezbytný
provozní tlak/tlak vzduchu a v případě potřeby
kontrolujte koncovou polohu pístu (např.
mikrospínačem, začlenění do řízení stroje).

Sahání na pohyblivé nebo
rotující díly, když je spojka/
brzda otevřená, sepnutá,
vysoká rychlost otáčení

Pohyblivé díly Rozdrcení,
zachycení

Zakryjte otvory vedoucí ke spojce/brzdě.

Rotující díly

Předměty nebo
materiály s příliš
vysokou/nízkou
hodnotou

Popálení Respektujte pokyny pro obsluhu,
bezpečnostní mřížku nebo teplotní senzor,
dodržujte množství oleje/průtok chladicího
oleje, kontrolujte otáčky.

Pohyblivé díly Nepříjemné pocity,
stres

Zkontrolujte upevnění spojky/brzdy a
vnitřního pohonu, zkontrolujte montážní
polohu podle výkresu, zkontrolujte, zda je
pohyb spojky/brzdy volný, dodržujte a
kontrolujte minimální nezbytný provozní tlak/
tlak vzduchu a v případě potřeby kontrolujte
koncovou polohu pístu.

Procesy dynamické spojky/
brzdy

Třecí plochy

Radiální vychýlení mezi
vnitřním a vnějším pohonem

Nevyvážené
rotující díly

Nepříjemné
pocity, stres

Zkontrolujte upevnění spojky/brzdy a
vnitřního pohonu, zkontrolujte montážní
polohu podle výkresu, zkontrolujte, zda je
pohyb spojky/brzdy volný.

Vychýlení
pohyblivých
částí

Nepříjemné
pocity, stres

Zkontrolujte upevnění spojky/brzdy a
vnitřního pohonu, zkontrolujte montážní
polohu podle výkresu, zkontrolujte, zda je
pohyb spojky/brzdy volný, dodržujte limit
otáček a v případě potřeby jej kontrolujte.

Aerosol,
tekutiny, páry

Dýchací potíže,
alergie

Vnější únik ze spojky/brzdy, aplikujte kapalný
tmel na všechny spoje a spojovací díly
spojky/brzdy, před uvedením do provozu
nebo v příslušných intervalech během
provozu zkontrolujte hermetickou těsnost.

Provoz s neutěsněnou
spojkou/brzdou (suchý chod)

Prach Zcitlivění Žádné

Ergonomická nebezpečí:

Námaha, držení
těla

Únava, potíže
svalů a kloubů

Respektujte údaje o hmotnosti, používejte
dopravní zařízení, práci provádějte ve
vzpřímené poloze.

Nebezpečné látky/substance:

Úniky:
Provoz s netěsnou spojkou/
brzdou (mokrý chod), s
montáží/demontáží přípojek
tlakového oleje

Nebezpečí kmitání:

Vysoké otáčky

Nepříjemné
pocity, stres

Žádné

Nebezpečí hluku:

Kontakt s díly vlivem rychlosti,
nesprávné instalační polohy
(radiální/ axiální) a zajištění
vnitřního pohonu/hřídele k
vnějšímu pohonu, provozní
tlak/tlak vzduchu je příliš nízký
nebo chybí, díly jsou
nesprávně zarovnané

Nebezpečí tepla:

Dynamické spínací procesy
vysoké rychlosti, hladina
oleje ve spojce/brzdě je příliš
vysoká (mokrý chod)

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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Nebezpečí Příčina Důsledky

Nečistoty,
prach, vlhkost

Přejetí,
rozdrcení

Ve vhodných intervalech:
Zkontrolujte nosné části spojky/brzdy, zda
nevykazují korozi, nepotřebují vyměnit olej,
zkontrolujte funkci, v případě potřeby
jednotku spojka/brzda zakrytujte a chraňte
před korozí, vyměňte zkorodované nebo
poškozené díly.

Nápravná opatření,
bezpečnostní pokyny

Nebezpečí spojená s provozním prostředím stroje

Při dynamickém a
statickém zatížení spojky/
brzdy: Vliv na funkci a
točivý moment v důsledku
koroze a procesů stárnutí
organických látek

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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6. Provoz

Důsledky
Nápravná opatření,
bezpečnostní pokyny

Mechanická nebezpečí:

Dynamické spojky/brzdy: Vliv
na točivý moment způsobený
nečistotami, vlivy teploty, počty
změn zátěže/brzdění

Zrychlení/brzdění
(kinetická
energie)

Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Ve vhodných intervalech zkontrolujte točivý
moment, těsnost a funkci spojky/ brzdy, v
případě potřeby vyčistěte stroj a zakrytujte
spojku/brzdu, v předepsaných intervalech
vyměňte olej.

Tlakové zařízení Vliv na
účinnost spojky/brzdy v
důsledku zpětného tlaku v
tlakovém potrubí

Zrychlení/brzdění
(kinetická
energie)

Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Kontrolujte tlak v přívodním potrubí tlaku

Změna polohy jednotlivých
částí v důsledku provozních
vlivů Vliv na účinnost spojky/
brzdy v důsledku nesprávné
montážní polohy a zajištění
vnitřního pohonu/hřídele k
vnějšímu pohonu

Přiblížení
pohyblivého dílu
k pevně
uloženému dílu.

Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Ve vhodných intervalech kontrolujte točivý
moment, funkci a upevnění spojky/brzdy a
vnitřního pohonu, zkontrolujte montážní
polohu podle výkresu, zkontrolujte, zda je
pohyb spojky/brzdy volný

Zapnutí hydraulického
systému: Uvolnění vadných
tlakových přípojek, oddělení
upevňovacích šroubů

Vysoký tlak Únik média
pod tlakem

Ve vhodných intervalech kontrolujte
připojení k tlakovým potrubím, dodržujte a
kontrolujte maximální přípustný tlak
(poskytuje dostatečnou bezpečnostní
rezervu k maximálnímu přípustnému tlaku).

Změna polohy jednotlivých
částí v důsledku provozních
vlivů Ovlivnění účinnosti
spojky/brzdy v důsledku
nesprávné instalační polohy
(radiální/axiální) a zajištění
vnitřního pohonu/hřídele k
vnějšímu pohonu, provozní
tlak/tlak vzduchu je příliš nízký
nebo chybí

Pohyb stroje Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Před uvedením do provozu zkontrolujte
instalační polohu podle výkresu, zajistěte
vnitřní pohon v axiálním směru, zkontrolujte
volnost pohybu a správné umístění dílů,
dodržujte a kontrolujte minimální nezbytný
provozní tlak/tlak vzduchu a v případě
potřeby kontrolujte koncovou polohu pístu
(např. mikrospínačem, začlenění do řízení
stroje).

Sahání na pohyblivé nebo
rotující díly, když je spojka/
brzda otevřená, sepnutá,
vysoká rychlost otáčení

Pohyblivé díly Rozdrcení,
zachycení

Zakryjte otvory vedoucí ke spojce/brzdě.

Rotující díly

S ohledem na návody a pokyny obsažené v tomto NO nepřebíráme žádnou
zodpovědnost za úplnost. Při uvedení do provozu, provozu, údržbě, opravách
a odstavení se řiďte dokumentací celého zařízení.
Pokud se během provozu vyskytnou závady, musí být zařízení nebo stroj
okamžitě zastaven. Zabraňte, aby stroj stál po delší dobu v klidovém stavu.

Přečtěte si pokyny a informace této kapitoly a následujících kapitol
technických informací o produktu (TPI) nebo pokynů v sekci „Instalace    
a údržba“ v bodě „13. Příloha“ v příslušné kapitole.

6.1. Informace o rizicích týkající se provozu

Nebezpečí Příčina

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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Nebezpečí Příčina
Důsledky Nápravná opatření,

bezpečnostní pokyny
Uvolnění šroubových spojů,
zrušení účinnosti spojky/brzdy:
Zlomení šroubů v důsledku
příliš vysokého tlaku, použití
šroubů s příliš nízkou třídou
pevnosti, příliš málo šroubů,
uvolněné šrouby

Stabilita/konstrukční
bezpečnost

Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Dodržujte údaje v NO/výkresu, utahovací
moment šroubů, zkontrolujte počet a třídu
pevnosti, zajistěte šrouby proti uvolnění,
dodržujte a kontrolujte maximální přípustný
tlak.

Předměty nebo
materiály s příliš
vysokou nebo
nízkou hodnotou

Popálení Respektujte pokyny pro obsluhu,
bezpečnostní mřížku nebo teplotní senzor,
dodržujte množství oleje, kontrolujte otáčky.

Pohyblivé díly Nepříjemné pocity,
stres

Zkontrolujte upevnění spojky/brzdy a
vnitřního pohonu, zkontrolujte montážní
polohu podle výkresu, zkontrolujte, zda je
pohyb spojky/brzdy volný, dodržujte a
kontrolujte minimální nezbytný provozní tlak/
tlak vzduchu a v případě potřeby kontrolujte
koncovou polohu pístu.

Procesy dynamické spojky/
brzdy

Třecí plochy

Radiální vychýlení mezi
vnitřním a vnějším pohonem

Nevyvážené
rotující díly

Nepříjemné pocity,
stres

Zkontrolujte upevnění spojky/brzdy a
vnitřního pohonu, zkontrolujte montážní
polohu podle výkresu, zkontrolujte, zda je
pohyb spojky/brzdy volný.

Vysoká rychlost, velká
mezera mezi kotouči

Opotřebované části Nepříjemné pocity,
stres

Pravidelně kontrolujte opotřebení spojkou/
brzdou, v případě potřeby vyměňte kotouče,
dodržujte nebo kontrolujte limity otáček.

Vychýlení
pohyblivých
částí

Nepříjemné
pocity, stres

Zkontrolujte upevnění spojky/brzdy a
vnitřního pohonu, zkontrolujte montážní
polohu podle výkresu, zkontrolujte, zda je
pohyb spojky/brzdy volný, dodržujte limit
otáček a v případě potřeby jej kontrolujte.

Opotřebované
části

Aerosol,
tekutiny, páry

Dýchací potíže,
alergie

Vnější únik ze spojky/brzdy, aplikujte kapalný
tmel na všechny spoje a spojovací díly spoj-
ky/brzdy, před uvedením do provozu nebo
v příslušných intervalech během provozu
zkontrolujte hermetickou těsnost.

Provoz s neutěsněnou
spojkou/brzdou (suchý chod)

Prach Zcitlivění Žádné

Nečistoty,
prach, vlhkost

Přejetí,
rozdrcení

Ve vhodných intervalech: Zkontrolujte nosné
části spojky/brzdy, zda nevykazují korozi,
nepotřebují vyměnit olej, zkontrolujte funkci,
v případě potřeby jednotku spojka/brzda
zakrytujte a chraňte před korozí, vyměňte
zkorodované nebo poškozené díly.

Nebezpečí spojená s provozním prostředím stroje

Při dynamickém a
statickém zatížení spojky/
brzdy: Vliv na funkci a
točivý moment v důsledku
koroze a procesů stárnutí
organických látek

Úniky: Provoz s netěsnou
spojkou/brzdou (mokrý chod),
s montáží/demontáží přípojek
tlakového oleje

Nebezpečné látky/substance:

Nepříjemné pocity,
stres

Vyměňte opotřebované části, dodržujte limit
otáček a v případě potřeby kontrolujte

Nebezpečí kmitání:

Vysoké otáčky

Nepříjemné pocity,
stres

Žádné

Nebezpečí hluku:

Kontakt s díly vlivem rychlosti,
nesprávné instalační polohy
(radiální/ axiální) a zajištění
vnitřního pohonu/hřídele k
vnějšímu pohonu, provozní
tlak/tlak vzduchu je příliš nízký
nebo chybí, díly jsou
nesprávně zarovnané

Nebezpečí tepla:

Procesy dynamické spojky/
brzdy, vysoké rychlosti,
hladina oleje v brzdě je příliš
vysoká (mokrý chod)

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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7. Odstraňování poruch
Pokud se objeví neobvyklé provozní zvuky, kmitání, zvýšené teploty nebo
funkční poruchy, musí být systém během provádění údržby okamžitě
zastaven a zajištěn proti opětovnému spuštění.

Pozor! Po zastavení hrozí nebezpečí popálení v důsledku zbytkového tepla.
Nechte pracovní oblast dostatečně vychladnout.

Následující poruchy mohou sloužit pouze jako záchytné body pro
odstraňování problémů. Věnujte pozornost i ostatním součástem zařízení
a zahrňte je do hledání poruchy.
Po dokončení údržby nebo opravy dodržujte pokyny pro uvedení do provozu.

Přečtěte si pokyny a informace této kapitoly a následujících kapitol
technických informací o produktu (TPI) nebo pokynů v sekci „Instalace   
a údržba“ v bodě „13. Příloha“ v příslušné kapitole.

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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8. Údržba

Důsledky Nápravná opatření,
bezpečnostní pokyny

Mechanická nebezpečí:

Demontáž brzd ze stroje -->
stroj bez funkce brzdění nebo
zrušený brzdný účinek

Zrychlení/brzdění
(kinetická
energie)

Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Před demontáží brzd zastavte zařízení a
zajistěte jej proti neúmyslnému pohybu,
zajistěte nebezpečnou oblast, před
demontáží brzd zkontrolujte dostatečnou
stabilitu, použijte příslušenství pro zdvihání
s dostatečnými rozměry.

Pohyb stroje Přejetí, sklouz-
nutí, rozdrcení

Stabilita/ konstrukční
bezpečnost

Uklouznutí,
zakopnutí, pád

Demontáž ze stroje,
demontáž spojky/brzdy,
odstranění dílů

Padající předměty Rozdrcení,
zachycení

Dodržujte postup demontáže --> Obsluha
musí použít vhodně dimenzované příslušen-
ství pro zdvihání a nosit bezpečnostní obuv

Kluzké povrchy Uklouznutí,
zakopnutí, pád

Pokyny pro obsluhu --> v případě spojek/brzd
poháněnými olejem může olej dojít, zachyťte
zbytkový olej a řádně jej zlikvidujte, používejte
rukavice/bezpečnostní obuv, zajistěte stabilitu,
dodržujte bezpečnostní pokyny.

Ostré hrany Rozdrcení,
pořezání

Dodržujte pokyny v NO, demontáž spojky/
brzdy smí provádět pouze vyškolení zaměst-
nanci, používejte rukavice/bezpečnostní obuv.

Demontáž spojky/brzdy - pod
silou pružiny

Gravitace/síla pru-
žiny (nahromaděná
energie)

Rozdrcení,
zachycení

Dodržujte pokyny v NO, demontáž spojky/brz-
dy smí provádět pouze vyškolení zaměstnanci,
používejte rukavice/bezpečnostní obuv.

Demontáž tlakového
potrubí --> Zbytkový tlak

Vysoký tlak Průnik média
pod tlakem

Před demontáží spojky/brzdy odtlakujte
tlakové přípojky (zkontrolujte manometrem),
zachyťte zbytkový olej v zlikvidujte jej,
dodržujte bezpečnostní pokyny.

Aerosol,
tekutiny, páry

Dýchací potíže,
alergie

Před demontáží spojky/brzdy odtlakujte
tlakové přípojky (zkontrolujte manometrem),
zachyťte zbytkový olej v tlakové komoře
nebo lamelové komoře (za mokrého chodu) 
a zlikvidujte, dodržujte bezpečnostní pokyny.

Demontáž spojky/brzdy,
Montáž/demontáž tlakových
přípojek

Nebezpečné látky/substance:

8.1. Informace o rizicích týkající se údržby

Nebezpečí Příčina

Údržbové práce smí být prováděny pouze u nečinného stroje, který je
zajištěn proti opětovnému spuštění. Dodržujte také pokyny pro údržbu
celého zařízení nebo dalších součástí.

Výrobek může být dílem, který je důležitý pro bezpečnost, a pokud není
řádně udržován, může jako takový představovat potencionální nebezpečí,
které by se nemělo podceňovat.

V případě nejasné funkce doporučujeme díl vyměnit nebo kontaktovat
oddělení zákaznických služeb. Neneseme žádnou zodpovědnost za škody
nebo provozní poruchy způsobené nesprávně provedenými údržbovými
pracemi. Dodržujte platné předpisy na ochranu životního prostředí.

Přečtěte si pokyny a informace této kapitoly a následujících kapitol
technických informací o produktu (TPI) nebo pokynů v sekci „Instalace
a údržba“ v bodě „13. Příloha“ v příslušné kapitole.

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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Nebezpečí Příčina Důsledky
Nápravná opatření,
bezpečnostní pokyny

Ergonomická nebezpečí:

Námaha, držení
těla

Únava, potíže
svalů a kloubů

Respektujte údaje o hmotnosti, používejte
dopravní zařízení, práci provádějte ve
vzpřímené poloze.

Nečistoty,
prach, vlhkost

Zakopnutí, pád Při práci na spojce/brzdě zajistěte, aby byl
pracovní povrch čistý a suchý, vyčistěte
spojku/brzdu

Demontáž/montáž nebo při
práci na spojce/brzdě

Nebezpečí spojená s provozním prostředím stroje

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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Nebezpečí Příčina
Důsledky Nápravná opatření,

bezpečnostní pokyny
Mechanická nebezpečí:

Demontáž brzd ze stroje -->
stroj bez funkce brzdění nebo
zrušený brzdný účinek

Zrychlení/brzdění
(kinetická
energie)

Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Před demontáží brzd zastavte zařízení a
zajistěte jej proti neúmyslnému pohybu,
zajistěte nebezpečnou oblast, před
demontáží brzd zkontrolujte dostatečnou
stabilitu, použijte příslušenství pro zdvihání
s dostatečnými rozměry.

Pohyb stroje Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Stabilita/ konstrukční
bezpečnost

Uklouznutí,
zakopnutí, pád

Demontáž ze stroje,
demontáž spojky/brzdy,
odstranění dílů

Padající předměty Rozdrcení,
zachycení

Dodržujte postup demontáže --> Obsluha
musí použít vhodně dimenzované příslušen-
ství pro zdvihání a nosit bezpečnostní obuv

Kluzké povrchy Uklouznutí,
zakopnutí, pád

Pokyny pro obsluhu --> v případě brzd
poháněnými olejem může olej dojít, zachyťte
zbytkový olej a řádně jej zlikvidujte, použí-
vejte rukavice/ bezpečnostní obuv, zajistěte
stabilitu, dodržujte bezpečnostní pokyny.

Ostré hrany Rozdrcení,
pořezání

Dodržujte pokyny v NO, demontáž spojky/brzdy smí
provádět pouze vyškolení zaměstnanci, používejte
rukavice/bezpečnostní obuv.

Demontáž spojky/brzdy - pod
silou pružiny

Síla pružiny
(nahromaděná
energie)/ gravitace

Rozdrcení,
zachycení,
sklouznutí

Dodržujte pokyny v NO, demontáž spojky/
brzdy smí provádět pouze vyškolení zaměst-
nanci, používejte rukavice/bezpečnostní obuv.

Demontáž tlakového
potrubí --> Zbytkový tlak

Vysoký tlak Průnik média
pod tlakem

Před demontáží spojky/brzdy odtlakujte tlakové
přípojky (zkontrolujte manometrem), zachyťte
zbytkový olej a zlikvidujte jej, dodržujte
bezpečnostní pokyny, před opětovným uvedením
do provozu zkontrolujte těsnost tlaku při nízkém
tlaku, nastavte ventil pro omezení tlaku tak, aby
nebyla překročena maximální přípustná hodnota,
poskytněte dostatečnou bezpečnostní rezervu.

Aerosol,
tekutiny, páry

Dýchací potíže,
alergie

Před demontáží spojky/brzdy odtlakujte
tlakové přípojky (zkontrolujte manometrem),
zachyťte zbytkový olej v tlakové komoře
nebo lamelové komoře (za mokrého chodu)
a zlikvidujte, dodržujte bezpečnostní pokyny.

Ergonomická nebezpečí:

Námaha, držení
těla

Únava, potíže
svalů a kloubů

Respektujte údaje o hmotnosti, používejte
dopravní zařízení, práci provádějte ve
vzpřímené poloze.

Nečistoty,
prach, vlhkost

Zakopnutí, pád Při práci na spojce/brzdě zajistěte, aby byl
pracovní povrch čistý a suchý, vyčistěte
brzdu

Demontáž/montáž spojky/brz-
dy nebo při výkonu jiné práce

Nebezpečí spojená s provozním prostředím stroje

Demontáž spojky/brzdy,
Montáž/demontáž tlakových
přípojek

Nebezpečné látky/substance:

9. Servis a oprava, přestavba

9.1. Informace o rizicích týkající se obsluhy a oprav

Pozor! Servis a opravy smí provádět pouze zákaznický servis společnosti
Ortlinghaus nebo personál vyškolený a pověřený společností Ortlinghaus.

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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9.3. Velikost a utahovací moment šroubů

Pozor! Zajistěte všechna šroubová připojení, aby se zabránilo jejich uvolnění,
např. pomocí Loctite 262, a dodržujte předepsané utahovací momenty.

Přečtěte si pokyny a informace této kapitoly a následujících kapitol
technických informací o produktu (TPI) nebo pokynů v sekci „Instalace 
a údržba“ v bodě „13. Příloha“ v příslušné kapitole.

9.2. Demontáž, montáž
Při práci na výrobku zajistěte, aby za žádných okolností nedošlo                    
k neúmyslnému pohybu stroje vlivem deaktivace funkce.

Přečtěte si pokyny a informace této kapitoly a následujících kapitol
technických informací o produktu (TPI) nebo pokynů v sekci „Instalace 
a údržba“ v bodě „13. Příloha“ v příslušné kapitole.

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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Důsledky
Nápravná opatření,
bezpečnostní pokyny

Mechanická nebezpečí:

Demontáž brzd ze stroje -->
stroj bez funkce brzdění nebo
zrušený brzdný účinek

Zrychlení/brzdění
(kinetická
energie)

Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Před demontáží brzd zastavte zařízení a
zajistěte jej proti neúmyslnému pohybu,
zajistěte nebezpečnou oblast, před
demontáží zkontrolujte dostatečnou
stabilitu, použijte příslušenství pro zdvihání
s dostatečnými rozměry.

Pohyb stroje Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Stabilita/konstrukční
bezpečnost

Uklouznutí,
zakopnutí, pád

Demontáž spojky/brzdy ze
stroje a následná demontáž

Padající předměty Rozdrcení,
zachycení

Dodržujte postup demontáže --> Obsluha
musí použít vhodně dimenzované příslušen-
ství pro zdvihání a nosit bezpečnostní obuv

Demontáž spojky/brzdy - pod
silou pružiny

Gravitace/síla pru-
žiny (nahromaděná
energie)

Rozdrcení,
zachycení

Dodržujte pokyny v NO, demontáž spojky/
brzdy smí provádět pouze vyškolení zaměst-
nanci, používejte rukavice/bezpečnostní obuv.

Demontáž tlakového
potrubí --> Zbytkový tlak

Vysoký tlak Průnik média
pod tlakem

Před demontáží spojky/brzdy odtlakujte
tlakové přípojky (zkontrolujte manometrem),
zachyťte zbytkový olej v zlikvidujte jej,
dodržujte bezpečnostní pokyny.

Demontáž spojky/brzdy a
odstranění dílů

Kluzké povrchy Uklouznutí,
zakopnutí, pád

Pokyny pro obsluhu --> v případě spojek/brzd
poháněnými olejem může olej dojít, zachyťte
zbytkový olej a řádně jej zlikvidujte, používejte
rukavice/bezpečnostní obuv, zajistěte stabilitu,
dodržujte bezpečnostní pokyny.

Ostré hrany Rozdrcení, pořezání Dodržujte pokyny v NO, demontáž smí
provádět pouze vyškolení zaměstnanci,
používejte rukavice/bezpečnostní obuv.

Aerosol,
tekutiny, páry

Dýchací potíže,
alergie

Před demontáží spojky/brzdy odtlakujte
tlakové přípojky (zkontrolujte manometrem),
zachyťte zbytkový olej v tlakové komoře
nebo lamelové komoře (za mokrého chodu)   
a zlikvidujte, dodržujte bezpečnostní pokyny.

Ergonomická nebezpečí:

Námaha, držení
těla

Únava, potíže
svalů a kloubů

Respektujte údaje o hmotnosti, používejte
dopravní zařízení, práci provádějte ve
vzpřímené poloze.

Nečistoty,
prach, vlhkost

Zakopnutí, pád Při práci na spojce/brzdě zajistěte, aby byl
pracovní povrch čistý a suchý, vyčistěte
brzdu.

Nebezpečí spojená s provozním prostředím stroje

Demontáž/montáž spojky/brz-
dy nebo při práci na brzdě

Demontáž spojky/brzdy,
Montáž/demontáž tlakových
přípojek

Nebezpečné látky/substance:

9.4. Informace o rizicích týkající se přestavby

Pozor! Přestavby smí provádět pouze zákaznický servis společnosti Ortlinghaus
nebo zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a pověřeni společností Ortlinghaus!

Nebezpečí Příčina

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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10. Náhradní díly
Při objednávce náhradních dílů uveďte také sériové číslo. To se nachází
na vnější straně v místě označeném šipkou.

Sériové číslo se skládá z dvoumístného letopočtu a pořadového čísla,
např. 00/12345/67. Pokud je to možné, zadejte i číslo výrobku.

Uvědomte si prosím, že nároky na záruku mohou být přijaty pouze pokud
byly použity originální náhradní díly.

Provozovatel může zvýšit dostupnost stroje nebo zařízení naskladněním
opotřebovatelných a náhradních dílů.

Přečtěte si pokyny a informace této kapitoly a následujících kapitol
technických informací o produktu (TPI) nebo pokynů v sekci „Instalace   
a údržba“ v bodě „13. Příloha“ v příslušné kapitole.

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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Příčina Důsledky
Nápravná opatření,
bezpečnostní pokyny

Mechanická nebezpečí:

Demontáž spojky/brzdy -
pod silou pružiny

Gravitace/síla
pružiny
(nahromaděná
energie)

Rozdrcení,
zachycení

Dodržujte pokyny v NO, demontáž smí
provádět pouze vyškolení zaměstnanci,
používejte rukavice/bezpečnostní obuv.

Demontáž tlakového
potrubí --> Zbytkový tlak

Vysoký tlak Průnik média
pod tlakem

Před demontáží odtlakujte tlakové přípojky
(zkontrolujte manometrem), zachyťte
zbytkový olej a zlikvidujte jej, dodržujte
bezpečnostní pokyny, před opětovným
uvedením do provozu zkontrolujte těsnost
tlaku při nízkém tlaku, nastavte ventil pro
omezení tlaku tak, aby nebyla překročena
maximální přípustná hodnota, poskytněte
dostatečnou bezpečnostní rezervu.Demontáž ze zařízení,

odebrání spojení uvnitř
hnacího ústrojí, např.
chybějící brzdný účinek

Pohyb stroje Přejetí,
sklouznutí,
rozdrcení

Před uvedením do brzd zastavte zařízení a
zajistěte jej proti neúmyslnému pohybu,
zajistěte nebezpečnou oblast, před
demontáží zkontrolujte dostatečnou
stabilitu, použijte příslušenství pro zdvihání
s dostatečnými rozměry.

Stabilita/konstrukční
bezpečnost

Uklouznutí,
zakopnutí, pád

Demontáž a odebrání dílů Kluzké povrchy Uklouznutí,
zakopnutí, pád

Pokyny pro obsluhu --> u výrobků na
olejový pohon může olej dojít, zbytkový
olej zachyťte a ekologicky zlikvidujte,
používejte ochranné rukavice/
bezpečnostní obuv, zajistěte stabilitu,
dodržujte bezpečnostní pokyny.Ostré hrany,

špičaté díly
Rozdrcení,
pořezání

Dodržujte pokyny v NO, demontáž smí
provádět pouze vyškolení zaměstnanci,
používejte rukavice/bezpečnostní obuv.

Aerosol,
tekutiny, páry

Dýchací potíže,
alergie

Před demontáží tlakových přípojek je
odtlakujte (zkontrolujte manometrem),
zachyťte zbytkový olej v tlakové komoře
nebo lamelové komoře (za mokrého
chodu) a zlikvidujte, dodržujte
bezpečnostní pokyny.Ergonomická nebezpečí:

Námaha, držení
těla

Únava, potíže
svalů a kloubů

Respektujte údaje o hmotnosti, používejte
dopravní zařízení, práci provádějte ve
vzpřímené poloze.

Nečistoty,
prach, vlhkost

Demontáž/montáž nebo jiné
práce

Nebezpečí spojená s provozním prostředím stroje

Zakopnutí, pád Při práci dbejte na to, aby pracovní plocha
byla čistá a suchá, čistěte výrobek

Demontáž spojky/brzdy,
Montáž/demontáž tlakových
přípojek

Nebezpečné látky/substance:

11. Uskladnění, vyřazení z provozu

11.1. Informace o rizicích týkající se uskladnění
a vyřazení z provoz

Nebezpečí

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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11.2. Uskladnění
Výrobek je dodán v konzervovaném stavu. Před uskladněním zkontrolujte
ochranu proti korozi. Pokud je to nutné, doplňte ji nebo obnovte.

S ohledem na místo uskladnění je třeba zohlednit následující body:

➞ Zajistěte výrobek proti pohybu a vibracím.

➞ Skladování venku není přípustné.

➞ Místo uskladnění musí být přiměřeně větrané a suché (maximálně 65%
vlhkost vzduchu).

➞ Systém regulace teploty je nutný (+10 °C až +25 °C, bez rychlého kolísání
teploty).

➞ Chraňte před UV nebo slunečním zářením.

➞ Nepoužívejte agresivní a korozivní látky, např. ředidla.

Při delší době uskladnění je po konzultaci se společností Ortlinghaus nutné
provést vhodná opatření zajišťující dodatečnou ochranu proti korozi.

11.3. Vyřazení z provozu
Před zahájením vyřazování našeho výrobku z provozu si přečtěte všeobecné
provozní pokyny pro zařízení nebo stroj. Řiďte se bezpečnostními pokyny.
Při demontáži našeho výrobku se vyhněte samovolným pohybům stroje
nebo zařízení. Zajistěte veškeré hmoty podporované naším výrobkem
a zabezpečte nebezpečnou oblast.

Zkontrolujte zbytkový tlak všech tlakových potrubí a v případě potřeby je
odtlakujte. Během demontáže zabraňte úniku látek a v případě úniku všechny
látky zachyťte.

Výrobek musí být přepravován pouze v souladu s pokyny nebo
bezpečnostními pokyny uvedenými v kapitole „3. Přeprava, balení“.

Při odstraňování postupujte v opačném pořadí, než je popsáno v kapitolách:
„4. Pokyny k instalaci“ nebo „9. Oprava, přestavba“. Umístěte výrobek na
rovnou, stabilní a nenakloněnou základnu.

Dále dodržujte pokyny pro skladování nebo likvidaci.

TROMA-MACH s.r.o. Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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12. Likvidace

Mechanická nebezpečí:

Rozdrcení,
zachycení,
odření, přejetí

Dodržujte postup demontáže, používejte
vhodně dimenzované příslušenství pro
zdvihání a noste bezpečnostní obuv.

Demontáž -
Díl pod silou pružiny

Gravitace/síla
pružiny
(nahromaděná
energie)

Rozdrcení,
zachycení

Dodržujte pokyny v NO, demontáž smí
provádět pouze vyškolení zaměstnanci,
používejte rukavice/bezpečnostní obuv.

Odstraňte díly ze
sestavy

Kluzké povrchy Uklouznutí,
zakopnutí, pád

Pokyny pro obsluhu --> u výrobků na
olejový pohon může olej dojít, zbytkový
olej zachyťte a ekologicky zlikvidujte,
používejte ochranné rukavice/
bezpečnostní obuv, zajistěte stabilitu,
dodržujte bezpečnostní pokyny.Ostré hrany,

špičaté díly
Rozdrcení,
pořezání

Dodržujte pokyny v NO, demontáž brzdy
smí provádět pouze vyškolení
zaměstnanci, používejte rukavice/
bezpečnostní obuv.

Aerosol,
tekutiny, páry

Dýchací potíže,
alergie

Před demontáží tlakových přípojek je
odtlakujte (zkontrolujte manometrem),
zachyťte zbytkový olej v tlakové komoře
nebo lamelové komoře (za mokrého
chodu) a zlikvidujte, dodržujte
bezpečnostní pokyny.Ergonomická nebezpečí:

Námaha,
držení
těla

Únava, potíže
svalů a kloubů

Respektujte údaje o hmotnosti, používejte
dopravní zařízení, práci provádějte ve
vzpřímené poloze.

Nečistoty,
prach, vlhkost

Demontáž/montáž nebo jiné
práce

Nebezpečí spojená s provozním prostředím stroje

Zakopnutí, pád Při práci dbejte na to, aby pracovní plocha
byla čistá a suchá, čistěte výrobek

Nebezpečné látky/substance:

Demontáž spojky/brzdy,
Montáž/demontáž tlakových
přípojek

Demontáž Padající předměty

12.1. Informace o rizicích týkající se likvidace

Nebezpečí Příčina
Důsledky Nápravná opatření,

bezpečnostní pokyny

Výrobek se skládá z různých materiálů, které lze znovu použít, a které
musí být zlikvidovány odděleně. Demontujte výrobek a jednotlivé díly
rozdělte podle typu materiálu.

Jednotlivé díly je třeba zlikvidovat v souladu s ustanoveními příslušné
země aplikace a v souladu se státními a místními předpisy, nebo
odevzdat do příslušného procesu recyklace.

Pozor! Dodržujte platné předpisy na ochranu životního prostředí.

Návod k obsluze TPI 320 CZ 
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13. Příloha 
13.1. Technické informace o produktu (TPI) 

Pokyny pro instalaci a údržbu č. 322 

Řada 0–442
Vydání 09.1987 

Pouzdro (12) je vystředěno na setrvačníku nebo převodu, nebo

pokud je spojka použita jako brzda, na rámu stroje. Je zajištěno

čepy (8), které by měly být zajištěny pomocí prostředku Loctite,

a šestihrannými maticemi (9) a pokud je to možné,

zakolíkovány. Pouzdro (12) je vnitřně drážkované pro uložení

přítlačné lamely (2) a vnějších lamel (3). Vnitřní lamely (4)

zapadají na drážkovaný náboj (1) a jsou uspořádány střídavě

mezi vnějšími lamelami (3), které jsou obloženy třecím

materiálem. Píst (6) se pohybuje axiálně ve válci (10) a je
utěsněn U-kroužky (7) tak, aby bylo zabráněno ztrátě vzduchu. 
Jakmile je vzduch (provozní tlak 5,5 bar, max. přípustný tlak
6 bar) přiveden do válce (10) vstupem (11), je píst axiálně

posunut a přitlačuje sestavu lamel k sobě tak, že je vytvořeno

třecí spojení a přenáší se točivý moment. Když se tlak uvolní,

pružiny (5) uvedou přítlačnou lamelu (2) a píst (6) zpět do

uvolněné polohy. 

Náboj (1) je namontován na hřídeli a zajištěn tak, aby se

zabránilo jeho axiálnímu posunutí. Poté, co byly do setrvačníku

nebo převodového kola zašroubovány čepy (8), které by měly

být zajištěny pomocí Loctite, je pouzdro (12)  nasunuto až do

vycentrování. Počínaje vnější lamelou (3), která je obložena na

jedné straně, zasuňte střídavě vnější a vnitřní lamely (4) do

pouzdra či náboje. Nastavte pohonnou jednotku sestávající     

z přítlačné lamely (2) s čepy (19), pouzdra (18), koncovou lamelu 

(13), pojistnou podložku (21) a šestihranné matice (20), píst (6)

Tabulka 1 Velikost spojky 

Jednotlivé díly 43 51 59 66 72 75 78 80 84 85 90 91 

1 Náboj 
2 Přítlačná lamela 
3 Vnější lamela 
4 Vnitřní lamela 
5 Tlaková pružina 
6 Píst 
7 U-kroužek 
8 Čep 
9 Šestihranná matice MA v Nm 8,5 14 35 69 69 120. 120 190 295 295 580 580 

10 Válec 
11 Příruba 
12 Kryt 
13 Koncová lamela 
14 Podložka není použita pro verzi s jednou lamelou 

15 Otočná jednotka 
16 Úhlová jednotka 
17 Spojovací trubice 
18 Pouzdro 
19 Čep 
20 Šestihranná matice MA v Nm 2,9 6 10 25 49 25 86 49 86 86 210 210 
21 Pojistná podložka 
22 Pojistná podložka 

Pneumaticky ovládané spojky verze s jednou,
dvěma a třemi lamelami 

. Verze se dvěma lamelami 

1. Provoz 

2. Instalace 

TROMA-MACH s.r.o. 
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s U-kroužky (7), válec (10) s výstupkem (11), jakož i pružiny (5) 

na čepy (8) a pevně připevněte k pouzdru pomocí 

šestihranných matic (9), přičemž se použije utahovací 

moment MA uvedený v tabulce 1. Po dokončení montáže 

musí být možné pouzdrem snadno otáčet, když není spojka 

v záběru. 

3. Seřízení 
U spojek s jednou lamelou je maximálního opotřebení 

dosaženo, když se mezera mezi koncovou lamelou (13), která 

je pevně spojena s přítlačnou lamelou (2), a válcem (10) 

zmenší na nulu. Pak je třeba vyměnit vnější lamely (3) 

a přítlačnou lamelu (2). 
V případě dvou a tří lamelových verzí dosáhly lamely v tomto 

bodě pouze poloviny maximálního opotřebení. Spojku lze 

znovu seřídit následujícím způsobem: 
Povolte šestihranné matice (9). Vyjměte podložky (14) 

a zasuňte je v bodě „b“ před válec. Šestihranné matice (9) 

opět utáhněte utahovacím momentem MA v tabulce 1. 
Maximálního opotřebení je dosaženo, když se mezera mezi 

koncovou lamelou (13) a válcem (10) opět zmenší na nulu. 

Pak je třeba vyměnit vnější lamely (3) a přítlačnou lamelu (2). 

4. Výměna obložení 
Když opotřebení obložení již nelze vyrovnat seřízením, musí 

být vnější lamely (3) a přítlačná lamela (2) vyměněny. Při 

demontáži přítlačné lamely je třeba dbát na to, aby byly 

šestihranné matice povoleny křížově, protože jsou pod 

tlakem pružiny. V případě velikostí do 85 včetně musí být 

vnější lamely a přítlačná lamela vyměněny kompletně, 

protože obložení je nalepené. Od velikosti 90 lze na  vnější 

lamely a přítlačnou lamelu nové obložení přinýtovat. 

5. Spínání spojky v kombinaci s pneumaticky uvolňovanou 

brzdou. 
Spojka a brzda se během procesu přepínání nesmí překrývat, 

protože jinak dojde ke zbytečně vysokému opotřebení 

a zahřívání lamel. Pokud dojde k závadě stlačeného 

vzduchu, brzda se automaticky aktivuje v důsledku působení 

tlaku pružiny. Brzda se uvolní při přivedení stlačeného 

vzduchu. Je možné použít následující obvody: 
5.1 Uspořádání s jedním ventilem (zpětný tlak pružiny 

působící na spojku a brzdu je stejný). Při otevření 

elektromagnetického ventilu jsou prostory válce brzdy 

a spojky spojeny s potrubím stlačeného vzduchu. Přítlačné 

pružiny spojky jsou dimenzovány tak, že spojka zabírá po 

uvolnění brzdy. Zpětný tlak pružiny působící na brzdu proto 
musí být buď stejný, nebo může být až o 0,2 baru nižší než 

zpětný tlak pružiny působící na spojku. Toto uspořádání pak 

brání spojce a brzdě v současném záběru. 

5.2 Uspořádání se dvěma ventily (vratný tlak pružiny 

působící na spojku a brzdu není stejný). Pokud je vratný tlak 
pružiny působící na brzdu větší než tlak, který působí na 

spojku, lze překryvu funkce zabránit použitím válců 

s řízenou sekvencí tlaku. V případě řídicího systému ventilů 

zobrazeného na obr. 2, jsou spojka a brzda ovládány 

elektricky samostatnými 3cestnými rozdělovacími ventily. 

V ovládacích potrubích mezi ventilem a spojkou/brzdou jsou 

umístěny tlakové spínače, které při přednastaveném tlaku 
vyvolávají funkci zapnutí nebo vypnutí druhého z pracovních 

prvků. 

a Brzda  
b Spojka  
c Tlakový spínač 

6. Poruchy a jejich odstraňování 

Spojka plně nezabírá a prokluzuje: 
Lamely spojky jsou příliš opotřebované a je třeba je vyměnit. 

Tlak vzduchu je příliš nízký. Pokud není předepsáno jinak, 

potřebuje spojka tlak vzduchu 5,5 baru.

Tabulka 2 

Velikost spojky 43 51 59 66 72 75 78 80 84 85 90 91 

Celkové opotřebení lamel 

Verze s jednou lamelou 
3 3 3,75 4,35 5,35 5,5 5,3 6,5 7 7,5 8 8,5 

Verze se dvěma a třemi 
lamelami 6 6 7 7,6 9,8 9,8 9,8 12 13 14 15 16 

Pneumaticky ovládané spojky 

d Ventil 3/2 
e Jednotka pro úpravu vzduchu 

Obr. 2 
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Spojka se přehřívá: 
Pokud teplo vzniká v pouzdru ložiska, zkontrolujte, zda jsou

bronzová pouzdra, válečková ložiska a podobně dostatečně

namazána. Při vysokých frekvencích záběrů nebo tam, kde

je třeba brzdit velké hmoty, je zahřívání spojky  nevyhnutelné,

protože práce zmařená třením je uvolněna ve formě tepla. 

Pokud jsou zjištěny nadměrné teploty na válci 80 °C nebo na
pouzdru 100 °C, je třeba přijmout opatření pro lepší odvedení

tepla. Pokud jsou výše uvedené teploty překročeny po delší

dobu, budou U-kroužky vulkanizovat a ztvrdnou a zkřehnou.

Nebudou pak už dostatečně vzduchotěsné a bude nutné je

vyměnit. Překrývání funkce spojky a brzdy. Tomuto stavu
musí být zabráněno, jak je popsáno v odst. 5. 

7. Náhradní díly (viz obr. 1) 
Při objednávání náhradních dílů vždy uvádějte kromě čísla

náhradního dílu také sériové číslo spojky, které naleznete na
pouzdru nebo náboji. Aby nedošlo k dodání nesprávných

dílů, odešlete prosím své objednávky vždy písemně. 

8. Příslušenství 

8.1 Systém přívodu stlačeného vzduchu 
Pokud není k dispozici žádná síť stlačeného vzduchu, musí

být velikost kompresoru vypočítána podle vzduchové

spotřeby spojky. Objemy válců naleznete v tabulce 3. Kromě

toho je třeba vzít v úvahu vnitřní objem potrubí až k ventilu. 
Potřebné množství vzduchu je pak: 

Q = 1,5 * V * p * z = množství vzduchu odebíraného

z kompresoru (l/min). 
V = objem válce + objem potrubí mezi spojkou a ventilem

v litrech. 
p = maximální provozní tlak v barech. 
z = maximální počet sepnutí za minutu. 

1,5 = součinitel ztrát z netěsností (závisí na konkrétních

provozních podmínkách). 
Pokud může spínat několik spojek současně, bude spotřeba

vzduchu odpovídajícím způsobem vyšší. 
Pozor: používejte pouze filtrovaný vzduch. 

8.2 Vzduchový zásobník 
Při vysokých spínacích frekvencích je vhodné umístit do

okruhu před ventilem vhodně dimenzovaný zásobník, aby

byl během spínacího procesu k dispozici dostatek vzduchu.

Objem zásobníku musí být přibližně 3 až 4krát větší než

objem válce s opotřebovanými lamelami (tabulka 3) plus

objem potrubí vynásobený provozním tlakem. 
VDr = 3 až 4 * p * V 

Pro kontrolu provozního tlaku je výhodné nainstalovat

manometr. Pokud je tlak příliš nízký, může spojka

proklouznout a selhat v důsledku extrémního přehřátí nebo

opotřebení. Při spínání by tlak vzduchu přímo před spojkou

neměl klesnout pod 90 % provozního tlaku. 
Potřebný provozní tlak = 5,5 baru.
Maximální přípustný provozní tlak = 6 barů. 

8.3 Potrubí 
Pro vysoké spínací frekvence jako např. u lisů musí být

vnitřní průřezy potrubí stejné jako připojení „A“ přívodu

vzduchu, protože jinak nebude dosaženo přesného spínání. 

Maznice (3, obr. 3) musí být nastavena tak, aby dodávala 1 až

max. 3 kapky oleje na m3 vzduchu. 

Velikost Objem válce v litrech 

nové obložení max. opotřebení 

43 0,024 0,052 
51 0,055 0,102 
59 0 084 0,169 
66 0,177 0,340 

72 0,243 0,507 
75 0,277 0,603 
78 0,350 0,769 
80 0,379 0,970 
84 0,511 1,268 
85 0,798 2,230 
90 1,053 2,438 
91 1,761 3,680 

Tabulka 3

Schéma systému stlačeného vzduchu: 

Výstup do 
atmosféry 

Odvod kondenzátu 

Vstup 
vzduchu 

Obr. 3 

1 = Filtr stlačeného vzduchu 
2 = Tlakový redukční ventil 
3 = Mazání 
4 = Zásobník vzduchu 
5 = Ohebná kovová hadice 
6 = Trojcestný elektromagnetický ventil 

nebo tlakový pojistný ventil 
7 = Adaptér přívodu vzduchu 
8 = Spojka 
9 = Zpětný ventil 

TROMA-MACH s.r.o. 
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8.4 Přípojky vzduchu 
Přípojky vzduchu je možné dodat. Je třeba dbát na to, aby

byly správně a vzduchotěsně spojeny s přírubou spojky.

Pouze tehdy lze zaručit uspokojivou funkci a dlouhou

životnost. Potrubí by měla být připojena pouze pomocí 

flexibilní kovové hadice nejméně 300 mm dlouhé, aby se

zabránilo vzniku pnutí v potrubí. 
Maximální provozní tlak = 6 barů. 
Údržba: doplňte 6 až 8 g maziva na válečková ložiska po

přibližně 7000 provozních hodinách.

*) Tolerance pro A1: , 
„4d“ podle DIN 13, strana 15, pro metrické závity ISO a 8 podle ISO 228/I resp. BS 2779 pro Whitworthovy trubkové závity. 

ORTLINGHAUS-WERKE GMBH – D-5632 WERMELSKIRCHEN – NĚMECKO
P.O.Box 1440, telefon (2196) 85-0, telefax 2196 93625, telex 8513311 

• . Telegramy: ortlinghauswerke wermelskirchen 

Verze I 
Přímé připojení 

Verze II 
Úhlové připojení 90° 

Pro připojení A2 by měl 
být použit kuželový závit 

Obr. 4 Obr. 5 

Typ Řada Velikost 
spojky 
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13.2. Prohlášení o shodě

Ortlinghaus-Werke GmbH 
Kenkhauser Str. 125
42929 Wermelskirchen
Německo

CZ

Spojky pro řadu 442
[Pneumaticky ovládaná spojka]

je v souladu s podmínkami výše uvedené směrnice.

Koordinátor CE pro společnost Ortlinghaus-Werke GmbH, Wermelskirchen:

Robert Javornik
Telefon +49 2196 85-288- Email: robert.javornik@ortlinghaus.com

Ortlinghaus-Werke GmbH Wermelskirchen, 16.03.2011 

Peter Ortlinghaus pp Thomas Schrüllkamp 
Ředitel společnosti Vedoucí rozvoje

telefon: +49 2196 85-0 - fax: +49 2196 85-5444 - www.ortlinghaus.com - info@ortlinghaus.com

Tímto prohlašujeme, že

ES Prohlášení o shodě                   
v souladu se SMĚRNICÍ 2006/42/EC

EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních, a pozměňující

směrnice 95/16/EC.

TROMA-MACH s.r.o. 
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