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Tab. 1 

Obr. 1 Příklad typového štítku 

Pol. Název  
1 Výrobce viz výše

2 Typ řetězového kladkostroje  „Klíč provedení“, Strana 17,
 „Tabulka volby zařízení“, Strana 18

3 Výrobní číslo, kalendářní týden,
rok výroby  

4 Nosnost, skupina hnacího
ústrojí

 „Klíč provedení“, Strana 17,
 „Tabulka volby zařízení“, Strana 18

5 Typ řetězu, výška zdvihu

 „Disponibilní řetězy pro zdvihací zařízení“,
Strana 77,

 „Klíč provedení“, Strana 17,
 „Tabulka volby zařízení“, Strana 18

6 Napětí, frekvence  „Elektrické parametry“, Strana 19

7 Třída ochrany, třída izolace  „Provozní podmínky“, Strana 25,
 „Elektrické parametry“, Strana 19

8 Teplota prostředí  „Provozní podmínky“, Strana 25

9 Typ motoru, kvalita oleje
 „Tabulka volby zařízení“, Strana 18,
 „Elektrické parametry“, Strana 19

 „Převodovka / výměna oleje“, Strana 95
10 Elektrické parametry  „Elektrické parametry“, Strana 19
11 Symbol shody  
12 Adresa výrobce viz výše

Tab. 2 

V tomto tiskopisu se používá metrický systém a hodnoty jsou zobrazeny s desetinnou čárkou.
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1 Všeobecně

1.1 Řetězový kladkostroj DC

Získali jste kvalitní výrobek značky Demag.
Tento řetězový kladkostroj byl zhotoven podle evropských norem a předpisů podle nejnovějšího stavu techniky.
Byly splněny požadavky směrnice ES o strojních zařízeních.

1.2 Tiskopisy DC

Kromě tohoto návodu k použití se pro konstrukční díly a komponenty dodávají ještě další tiskopisy. Příslušné ti‐
skopisy budou v případě potřeby dodány nebo si je můžete sami vyžádat. To platí také v případě zvláštních pro‐
vedení nebo při objednání doplňkové výbavy, které se tento návod k obsluze netýká.

Podklady 1)

Technické údaje/katalogy Objednací číslo

 

Montáž – nastavení – rozměry Objednací číslo
    
Řetězový kladkostroj Demag DC 203 525 44 Adaptér jeřábového háku 211 240 44
Pojezd CF5-DC/DCM 203 568 44 Modul DC-Run 211 248 44
Pojezd U11-U34/DC/DCM/DK 203 569 44 Dvojitá brzda DC 211 217 44
Pojezd RU/EU56 203 691 44 Dvojitý řetězový kladkostroj LDC-D 211 162 44
KBK classic (ocel, s práškově naneseným povlakem) 200 098 45 Otočný kloubový pojezd KDDC/UDDC 211 159 44
KBK-Aluline (eloxovaný) 203 244 44 Elektrická instalace DC 211 250 44
Svěrací nárazník 203 313 44 Koncový vypínač 211 210 44
Návody k použití/jednotlivé součásti Objednací číslo Pohon pojezdu E11-E34 DC (I) 214 810 44
  Pohon pojezdu E11-E34 DC (II) (schémata zapojení) 211 229 44
Řetězový kladkostroj DC-Pro / Com 1 - 15 211 273 44 Dálkové bezdrátové ovládání DRC-DC 201 018 45
Řetězový kladkostroj DC-Pro 1 - 15 (platí do 12/2015) 211 273 44 Stručný návod k dálkovému ovládání DRC-DC 211 045 44
Řetězový kladkostroj DC-Pro 16 - 25 201 013 45 Mezní vypínač převodovky DC 201 040 45
Řetězový kladkostroj DC-Com (platí do 12/2015) 201 007 45 Manulift řetězového obrtlíku 211 164 44
Řetězový kladkostroj DCS-Pro 201 003 45 Krátká kočka KDC 211 017 44
Řetězový kladkostroj DC-ProCC/DC/FC 1 - 15 211 191 44 Jistič vedení DC 211 227 44
Řetězový kladkostroj DC-ProCC/DC/FC 16 - 25 211 163 44 Polu-Box DC 211 249 44
Řetězový kladkostroj DC-Wind 211 010 44 Čtyřřetězový kladkostroj LDC-Q 211 261 44
Manulift DSM 211 309 44 Zařízení na kontrolu prokluzové síly 206 973 44
Paralelní drapák PGS 201 062 45 Bezpečnostní hák DC 1 - 25 211 228 44
Kontrolní kniha Objednací číslo Převodník signálu DC PWM/3ST 211 094 44
  Ovladač DSC-EX 214 832 44
Kontrolní kniha DC 214 745 44 Ovladač DSE-10-C 201 016 45
Atesty 235 309 44 Tandem DC 1 - 25 201 037 45

 

Převodovka s rozvětveným výstupem VG11-34
EU11-34 211 122 44

Příslušenství k usměrňovači řetězu DC 1-15 211 095 44
Příslušenství dlouhé výšky zdvihu 211 178 44
Odlehčení od tahu DSC 211 092 44

Tab. 3 

1.3 Symboly / signalizační slova

Důležitá bezpečnostně-technická upozornění uvedená v tomto návodu jsou označena symboly a signalizačními
slovy.
Uvedená upozornění týkající se bezpečnosti práce musejí být bezpodmínečně dodržena. V takových případ je
nutné reagovat obzvláště opatrně, abyste zabránili nehodám, zranění osob a škodám na majetku.
Místní bezpečnostní předpisy, které platí pro danou oblast použití, a všeobecné bezpečnostní předpisy musejí být
rovněž dodrženy.
Následující symboly a upozornění varují před možným zraněním osob nebo věcnými škodami, nebo vám posky‐
tují informaci při práci.

1) Podklady je možné vyžádat u příslušné pobočky společnosti Demag.21
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NEBEZPEČÍ

Tento symbol upozorňuje na bezprostředně hrozící nebezpečí, které může vést k těžkému zranění nebo úmrtí.
– Dbejte vždy na toto upozornění a chovejte se zvláště pozorně a opatrně.

VAROVÁNÍ

Tento symbol upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést k těžkému zranění nebo úmrtí.
– Dbejte vždy na toto upozornění a chovejte se zvláště pozorně a opatrně.

POZOR

Tento symbol upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může vést ke středně těžkému nebo lehké‐
mu zranění nebo k poškození majetku.
– Dbejte vždy na toto upozornění a chovejte se zvláště pozorně a opatrně.

Je ohrožena provozní bezpečnost stroje!
● Tento symbol poskytuje informace k odbornému zacházení se strojem.
● Nerespektování může vést k poruše nebo poškození.

1.4 Informace k návodu k obsluze

Tímto návodem k obsluze poskytujeme provozovateli a uživateli užitečné pokyny pro přepravu, sestavení, uvede‐
ní do provozu, obsluhu a údržbu našich řetězových kladkostrojů. Návod k obsluze je součástí stroje.
Osoby pověřené různými pracemi musí znát a dodržovat bezpečnostní předpisy a návod k obsluze.
Stroj smí obsluhovat pouze personál, který je plně a nade vší pochybnost seznámen s návodem k obsluze. To se
týká zejména kapitoly „Bezpečnost“ a příslušných bezpečnostních pokynů v pracovních částech tohoto návodu k
obsluze.
Aby při obsluze nedocházelo k chybám a byl zajištěn bezporuchový provoz našich výrobků, je nutné, aby měl ob‐
sluhující personál neustále přístup k návodu k použití. Návod je nutné uschovat v bezprostřední blízkosti.
Řetězové kladkostroje Demag se dodávají jako kompletní stroje připravené k provozu včetně ovladače nebo jako
neúplné stroje bez ovladače.

Kompletní strojní zařízení

Na základě směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES se řetězový kladkostroj dále označuje také jako stroj, a
to ve smyslu kompletního strojního zařízení.

V případě řetězového kladkostroje dodaného ve stavu připraveném k použití ve smyslu kompletního strojního za‐
řízení potvrzujeme přiloženým prohlášením o shodě ES shodu s požadavky směrnice 2006/42/ES.

Nekompletní strojní zařízení

Tímto návodem informuje výrobce zařízení s řetězovým kladkostrojem o následujících skutečnostech:
● základní technické pokyny,
● typická rizika,
● montáž a provoz řetězového kladkostroje.

Zde uvedené pokyny lze použít jako východisko pro analýzu rizik a provozní příručku, které je výrobce zařízení
povinen podle směrnice o strojních zařízeních sestavit.
Pro provoz zařízení musí výrobce zařízení případně na základě posouzeni rizik vydat doplňkové provozní pokyny
a informovat provozovatele o zbytkových rizicích.
K řetězovému kladkostroji v provedení jako neúplný stroj, který se stává strojem připraveným k provozu teprve
montáží dalších dílů, se přikládá prohlášení o montáži. Prohlášení o montáži se týká rozsah dodávky neúplného
nebo nesestaveného stroje. Ke splnění bezpečnostních požadavků pro stroj musí provozovatel před uvedením do
provozu provést další opatření.
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Sestavení neúplného nebo nesestaveného řetězového kladkostroje do stavu, kdy bude stroj připraven k provozu,
musí být provedeno podle údajů výrobce ke stroji. Dodržujte údaje pro montáž a provoz řetězového kladkostroje,
které jsou uvedeny v tomto návodu.
V případě strojů, které jsou po montáži připraveny k provozu, je nutné provést kontrolu shody podle Směrnice o
strojích a zhotovit Prohlášení o shodě. Při kontrole shody je možné využít údaje, které jsou uvedeny v Prohlášení
o montáži k řetězovému kladkostroji.

1.5 Odpovědnost a záruka

Veškeré údaje a pokyny v tomto návodu byly sestaveny s ohledem na platné předpisy, stav techniky a naše dlou‐
holeté znalosti a zkušenosti.

Tento návod je nutné důkladně přečíst ještě před zahájením všech prací na a s řetězovým kladkostrojem, ze‐
jména pak před uvedením do provozu! Za škody, které vzniknou z následujících důvodů, nepřebírá výrobce žá‐
dnou odpovědnost:
● nedodržení návodu,
● nesprávná obsluha,
● nevyškolený personál,
● svévolná přestavba stroje,
● technické změny.

Odpovědnost za vady se nevztahuje na díly podléhající opotřebení.
Vyhrazujeme si právo na technické změny výrobku za účelem vylepšení jeho užitných vlastností a na další vývoj
produktu.

1.6 Ochrana autorských práv

Tento návod je určen výhradně pro zaměstnance pracující na kladkostroji nebo s kladkostrojem.
Všechny uvedené údaje, texty, výkresy, obrázky a ostatní grafická znázornění jsou chráněny autorským zákonem
a podléhají dalším průmyslovým ochranným právům. Jakékoliv neoprávněné využití je trestné.
Jakékoliv kopírování, šíření, veřejná reprodukce či jiné využití těchto podkladů, byť jen jejich části, není dovolena,
jestliže to není výslovně povoleno. Jednání, které je v rozporu s těmito ustanoveními, je trestné a zavazuje k ná‐
hradě škody. Další nároky jsou vyhrazeny.
Vyhrazujeme si veškerá práva na uplatnění průmyslových ochranných práv.

1.7 Použití náhradních dílů

Důrazně doporučujeme používat výhradně námi schválené náhradní díly a příslušenství. Pouze tak můžeme za‐
ručit bezpečnost a obvyklou dobu životnosti zařízení.
Náhradní díly, které neschválíme, mohou vést k nepředvídaným rizikům, poškození, chybné funkci nebo celkové‐
mu selhání řetězového kladkostroje.
Při použití náhradních dílů, které neschválíme, může zaniknout právo na záruku, servis, náhradu škody a zákon‐
né odpovědnosti vůči výrobci či pověřené osobě, obchodníkovi a obchodnímu zástupci.

1.8 Definice osob

Výrobce je ten:

1. kdo svým jménem vyrábí přístroje a jako první ho uvádí do provozu;

2. jehož zařízení někdo prodává přístroje pod svým jménem, přičemž prodejce není považován za výrobce -
jméno výrobce (podle bodu 1) je uvedeno na zařízení;

3. kdo do Německa zařízení doveze jako první a uvede ho do provozu nebo

4. kdo zařízení exportuje do některého z členských států Evropské unie a tam jej bezprostředně poté předá uži‐
vateli.

Provozovatel
Jako provozovatel (podnikatel/podnik) se označuje ten, kdo stroj provozuje a patřičným způsobem používá, nebo
jej nechává obsluhovat vhodnými a proškolenými osobami.
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Personál obsluhy/strojník
Za pracovníka obsluhy, popř. strojníka, se označuje ten, koho provozovatel stroje pověřil obsluhou tohoto zaříze‐
ní. Osoba musí být provozovatelem vyškolena v souladu s jejími příslušnými úkoly.

Proškolená osoba
Za proškolenou osobu je považován ten, kdo byl obeznámen a proškolen ohledně úkolů, které mu byly přiděleny,
a možných nebezpečích v důsledku nesprávného chování. Osoba musí být poučena o nezbytných bezpečnost‐
ních zařízeních, bezpečnostních opatřeních, příslušných ustanoveních, bezpečnostních předpisech a provozních
podmínkách a musí prokázat svou způsobilost. Osoba musí být provozovatelem vyškolena v souladu s jejími pří‐
slušnými úkoly.

Odborný pracovník (odborník)
Jako odborný pracovník se označuje ten, koho provozovatel stroje pověřil speciálními úkoly, jako jsou instalace,
montáž, údržba a odstraňování poruch tohoto zařízení. Osoba musí být provozovatelem vyškolena v souladu s
jejími příslušnými úkoly.

Odborný elektroinstalatér
Za odborného elektroinstalatéra je považován ten, kdo na základě svého odborného vzdělání má znalosti a zku‐
šenosti s elektrickými stroji a zná příslušné platné normy a předpisy k pracím, které má provádět, a dokáže rozpo‐
znat a odvrátit možná nebezpečí. Osoba musí být provozovatelem vyškolena v souladu s jejími příslušnými úkoly.

Znalec
Za znalce je považován ten, kdo na základě svého odborného vzdělání a zkušeností disponuje dostatečnými zna‐
lostmi v oboru strojů. Taková osoba musí být s příslušnými státními předpisy bezpečnosti práce, předpisy úrazové
prevence, směrnicemi a všeobecně uznávanými technickými předpisy obeznámena do té míry, aby byla schopna
posoudit provozní bezpečnost stroje.

Pověřený znalec (v působnosti Spolkové republiky Německo podle pravidel německého zákonného úrazového
pojištění DGUV)
Jako pověřený znalec se označuje znalec s dalším pověřením od výrobce pro stanovení zbývající životnosti a pro
provádění generálních revizí stroje (S.W.P = „Safe Working Periods“ = „časové intervaly bezpečné práce“).

Zplnomocněný znalec (v působnosti Spolkové republiky Německo podle pravidel německého zákonného úrazo‐
vého pojištění DGUV)
Jako zmocněný znalec pro zkoušení stroje se kromě znalců Technického dozoru považuje pouze znalec se
zmocněním Profesního společenstva.

1.9 Kontrolní kniha

Pro zdvihací zařízení musí existovat kompletně vyplněná kontrolní kniha (na území Spolkové republiky Německo
podle pravidel německého zákonného úrazového pojištění DGUV). Výsledky pravidelných kontrol je nutné evido‐
vat v kontrolní knize a stvrdit podpisem kontrolora. Objednací číslo kontrolní knihy:  Tab. 3, Strana 7.

1.10 Oddělení péče o zákazníky

Pro dotazy, technické informace nebo objednávky náhradních dílů atd. pro naše produkty je vám k dispozici naše
oddělení péče o zákazníky. Mějte připravené výrobní číslo nebo číslo zakázky (kontrolní kniha, štítek s údajem o
nosnosti na jeřábu). Uvedení těchto údajů Vám zajistí, abyste získali správné informace nebo požadované ná‐
hradní díly.
Aktuální adresy odbytových míst stejně jako společností a zastoupení po celém světě najdete na domovské
stránce na adrese www.demagcranes.com
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2 Bezpečnost

2.1 Všeobecné informace k bezpečnosti

V kapitole „Bezpečnost“ naleznete přehled veškerých důležitých bezpečnostních aspektů k optimální ochraně
osob, jakož i k bezpečnému a bezporuchovému provozu stroje.
Stroj je v okamžiku uvedení do provozu konstruován dle platných a známých technických pravidel a z hlediska
provozu je považován za bezpečný. Vám hrozí nebezpečí pouze tehdy, není-li stroj používán osobou s odborným
vzděláním, je-li používán nevhodně nebo v rozporu s jeho určením.
Znalost obsahu návodu k obsluze je jedním z předpokladů pro ochranu osob před nebezpečím a zabránění chy‐
bám a pro bezpečný a bezporuchový provoz stroje.
Jakékoliv změny, přístavby nebo přestavby stroje jsou bez písemného souhlasu výrobce zakázány.

2.2 Bezpečnostní symboly na strojích

Obr. 2 

Dodržujte a neodstraňujte piktogramy, štítky a popisky umístěné na
stroji. Poškozené nebo nečitelné piktogramy, štítky a texty okamžitě na‐
hraďte.

2.3 Použití v souladu s určením

Použití stroje je v souladu s jeho určením pouze při dodržení povinností provozovatele vyplývajících z tohoto ná‐
vodu k obsluze a následujících omezení. Jakékoliv použití stroje nad rámec těchto povinností a omezení může
být dle okolností nebezpečné pro tělesné zdraví a život a (nebo) způsobit poškození stroje nebo břemene.

● Řetězové kladkostroje jsou určeny výhradně ke zdvihání, spouštění a k přemísťování břemen a mohou být na‐
sazeny jak na pevném místě, tak také jako pojízdná zařízení.

● Zavěšení / nosná konstrukce pro řetězový kladkostroj musejí být dimenzovány na zatížení vyplývající z provo‐
zu řetězového kladkostroje. Maximální zatížení se rovná nosnosti uvedené na štítku s informacemi o nosnosti.
Maximální zatížení nesmí být překročeno. Maximální přípustné zatížení řetězového kladkostroje zahrnuje jak
břemeno, tak zařízení k jeho uchopení.

● Stroj smí být sestaven, uveden do provozu, obsluhován, udržován a demontován pouze vyškoleným personá‐
lem a pouze tehdy, nachází-li se v dokonalém technickém stavu. Personál musí splnit požadavky dle kapitoly
 „Požadavky na personál obsluhy“, Strana 13.

● K používání stroje v souladu s jeho určením patří dodržování bezpečnostních pokynů a veškerých dalších po‐
kynů k montáži a demontáži, uvedení do provozu, funkci a obsluze, údržbě a odstraňování poruch a také do‐
držování pokynů k bezpečnostním zařízením stroje, možným (zbytkovým) rizikům a ochraně před nebezpečím.

● Stroj smí být používán pouze při respektování přípustných technických údajů,  „Technické údaje“, Stra‐
na 16.

● Stroj musí být udržován personálem, který projde příslušným školením, pravidelně, ve stanovených termínech
a odborně udržován a kontrolován dle  „Plán údržby“, Strana 68. Díly podléhající opotřebení je nutné pravi‐
delně měnit.

● Dodržujte národní předpisy o bezpečnosti a hygieně práce.

Vyloučení odpovědnosti při použití stroje v rozporu s jeho určením
Odpovědnost výrobce zaniká tehdy, když použití stroje přesáhne účel použití, který je dle tohoto návodu k použití
uveden jako technicky možný a nezávadný. Výrobce zejména nepřevezme žádnou odpovědnost za škody, které
vznikly v důsledku použití stroje v rozporu s jeho určením či jinak nepřípustného použití stroje ve smyslu kapitoly
„Použití v souladu s určením“.

Vyloučení odpovědnosti při konstrukční změně
Výrobce nenese odpovědnost za svépomocně provedené konstrukční změny, které jím nebyly odsouhlaseny. K
těmto změnám patří rovněž chybné připojení stroje montážními pracovníky, které není provedeno v rámci našeho
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rozsahu dodávky a prací, nebo montáž, resp. použití, dílů příslušenství, provozních prostředků nebo stavebních
dílů jiných výrobců, které nebyly výrobcem schváleny.
V závislosti na typu a velikosti stroje je popřípadě nutné, aby odborníci před předáním stroje provozovateli prove‐
dli zkoušku.

Použití ovladače
Motorem vykonávané pohyby zdvihání a klesání a příp. pojíždění kočky a jeřábu jsou řízeny příslušnými řídicími
prvky ovládacího spínače. Nízké rychlosti jsou určeny k zavěšování, přizvedávání a odkládání břemena. Při po‐
malé rychlosti lze břemena přesně usazovat.
Použitím vysokých rychlostí lze docílit krátkých přepravních časů. Jsou vhodné pro přepravu bez břemene, anebo
při bezpečně visícím břemenu, kdy v důsledku rychlejšího pohybu nemůže dojít k ohrožení.

Je nutno se vyvarovat mžikového spínání, protože dochází ke zvýšenému opotřebení a kývání břemene.

2.4 Rizika hrozící od stroje

Stroj byl podroben analýze rizik. Konstrukce a provedení, které z tohoto hodnocení vycházejí, odpovídají dnešní‐
mu stavu techniky. Přesto některá zbytková rizika přetrvávají!

NEBEZPEČÍ

Konstrukční díly pod napětím
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život.
Elektrická energie může způsobit velmi těžká poranění. Při poškození izolace nebo jednotlivého konstrukčního
dílu vzniká riziko ohrožení života úderem elektrického proudu.
– Před údržbou, čištěním a opravou stroj vypněte a zajistěte proti opětovnému zapnutí.
– Při všech pracích na elektrickém zařízení vypněte zdroj napětí. Zkontrolujte, zda je konstrukční díl, který

má být měněn, bez proudu a bez napětí.
– Neodstraňujte žádná bezpečnostní zařízení, ani je nevyřazujte z činnosti žádnými změnami.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí pohmoždění
Při zdvihání nebo spouštění břemen vzniká riziko zhmoždění částí těla.
Při zdvihání nebo spouštění břemene dbejte na to, aby se v bezprostřední nebezpečné oblasti nezdržovaly žá‐
dné osoby.

VAROVÁNÍ

Volně zavěšené břemeno! Padající díly!
Při pádu zavěšeného břemene vzniká riziko pro zdraví a život.
Jakékoliv zdržování osob v nebezpečné oblasti je zakázáno
– Udržujte dostatečně bezpečnou vzdálenost.
– Nikdy nevstupujte pod zavěšené břemeno.

Při zacházení se strojem jsou nepřípustné určité práce a činnosti, které mohou případně ohrozit život a trvale po‐
škodit stroj. Dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitolách:
●  „Montáž“, Strana 30
●  „První uvedení do provozu“, Strana 53
●  „Obsluha“, Strana 55
●  „Údržba / opravy“, Strana 62
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2.5 Odpovědnost provozovatele

Údaje o bezpečnosti práce se vztahují na platné předpisy Evropské Unie platné v okamžiku výroby stroje. Provo‐
zovatel je povinen zajistit během celé doby použití stroje shodu uvedených opatření bezpečnosti práci s předpisy
v aktuálním znění a dbát nových předpisů. Kromě předpisů Evropské unie je nutné dodržovat také zákony o bez‐
pečnosti práce, které jsou platné v místě používání stroje, a také místní předpisy a ustanovení.
Kromě pokynů k bezpečnosti práce, které jsou uvedeny v tomto návodu k obsluze, je nutné respektovat a dodržo‐
vat také všeobecně platné předpisy o bezpečnosti, úrazové prevenci a ochraně životního prostředí v místě použí‐
vání stroje.
Provozovatel a jím oprávněné osoby odpovídají za bezporuchový provoz stroje a za jednoznačné určení kompe‐
tencí při instalaci, obsluze, údržbě a čištění. Údaje v návodu k použití je nutné dodržovat v úplnosti a bez omeze‐
ní!

V důsledku zvláštních místních podmínek anebo případů použití mohou existovat anebo nastat situace, které nej‐
sou v tomto návodu k použití zohledněny. V takových případech musí provozovatel zjistit, jaká opatření jsou pro
bezpečnost nutná a musí k nim dát pokyn. Potřebná opatření mohou být nutná například při zacházení s nebez‐
pečnými látkami anebo nástroji a mohou zahrnovat zajištění/používání osobních ochranných pomůcek. Návod k
použití musí v případě potřeby provozovatel doplnit o pokyny týkající se organizace práce, pracovních postupů,
pověřených pracovníků, dozorové a ohlašovací povinnosti atd. Mezi další pokyny patří  „Bezpečnostní pokyny
pro obsluhu“, Strana 55.

Provozovatel je kromě toho povinen zajistit, aby
● byly v návodu k použití uvedeny všechny další pokyny týkající se práce a bezpečnosti, které vyplývají z posou‐

zení nebezpečí pracovních míst na stroji.
● byl personál určený k práci na stroji vybaven soupravou první pomoci s obsahem dle příslušné potřeby. Perso‐

nál musí být vyškolen k používání soupravy první pomoci.
● byl návod k obsluze uschován neustále v bezprostřední blízkosti stroje a byl vždy přístupný personálu prová‐

dějícímu instalace, obsluhu, údržbu a čištění.
● byl personál vyškolen v příslušných činnostech.
● byl stroj provozován pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
● byla bezpečnostní zařízení vždy volně přístupná a pravidelně kontrolována.
● byly dodržovány národní předpisy týkající se užívání jeřábů a zdvihacích zařízení.
● byly pravidelně ve stanovených termínech realizovány a dokumentovány předepsané kontroly.

Provozovatel se vyzývá k tomu, aby stanovil způsoby chování a předpisy pro případy poruch, podal uživateli pří‐
slušné pokyny a umístil tento návod na vhodném místě, kde bude dobře viditelný.

Provozovatel je povinen
● používat v působnosti Spolkové republiky Německo předpisy německého úrazového pojištění DGUV.
● dodržovat národní předpisy týkající se bezpečnosti a hygieny práce.

Výňatek z transferového seznamu pro předpisy německého úrazového pojištění DGUV
Dosavadní č. Nové č. Název

BGV D6 DGUV předpis 52 Jeřáby
BGV D8 DGUV předpis 54 Navijáky, zdvihací a tažná zařízení

BGG/GUV-G 905 Zásada DGUV 309-001 Zkouška jeřábů
Tab. 4 

2.6 Požadavky na personál obsluhy

Na zařízení smí pracovat pouze oprávněný a vyškolený odborný personál. Personál musí obdržet pokyny týkající
se rizik související s provozem a funkcí zařízení.
Každá osoba, která je pověřena tím, aby pracovala na zařízení nebo se zařízením, si musí ještě před zahájením
práce přečíst návod a rozumět mu.
Osoby, které jsou pod vlivem drog, alkoholu nebo léků ovlivňujících schopnost reagovat, nesmí na zařízení nebo
se zařízením pracovat.
Při výběru personálu musejí být respektovány věkově a pracovně specifické předpisy, které jsou platné v místě
používání zařízení.
Personál je povinen provozovateli okamžitě nahlásit veškeré změny na zařízení, které mají vliv na bezpečnost.
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Provozovatel smí samostatným ovládáním (operátor stroje) a údržbou (odborný personál) zařízení pověřit pouze
osoby, které
● dosáhly 18. roku věku,
● jsou tělesně a duševně způsobilé,
● byly poučeny o ovládání nebo údržbě zařízení a provozovateli prokázaly svou kvalifikaci k této činnosti.

2.7 Osobní ochranné vybavení

Při práci na zařízení a se zařízením je třeba doporučit dle hodnocení nebezpečí provozovatele následující
ochranné vybavení:
● ochranný oděv, úzce přiléhající pracovní oděv (nízká pevnost v tahu, žádné dlouhé rukávy, žádné prsteny a

jiné ozdoby, atd.);
● bezpečnostní obuv pro ochranu před padajícími díly a sklouznutí na podkladu, který není odolný proti skluzu;
● bezpečnostní přilbu, která je povinná pro všechny osoby nacházející se v nebezpečné oblasti.
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2.8 Zařízení nouzového vypnutí

Obr. 3 Umístění nouzového vypínače (1)

K ochraně před poškozením zdraví a majetku je stroj vybaven zařízením nouzového vypnutí (1). Toto zařízení se
nachází na ovladači. Funkci tohoto nouzového vypínání je nutné pravidelně kontrolovat.

2.9 Pravidelné kontroly

Provozovatel stroje může být na základě národních zákonů o bezpečnosti práce nebo regionálních předpisů a
ustanovení zavázán k tomu, aby prováděl pravidelné kontroly. V působnosti Spolkové republiky Německo je to
upraveno např. předpisy německého úrazového pojištění DGUV. Tyto předpisy stanovují,
● aby byla provedena kontrola stroje před jeho uvedením do provozu,
● aby byl stroj podroben pravidelným kontrolám,
● aby se zjišťovala již uplynulá část teoretické doby používání,
● aby byla vedena kontrolní kniha.

Provozovatel je povinen vždy zajistit shodu stroje s předpisy v aktuálním znění a respektovat nové předpisy.
Jestliže v místě používání stroje neplatí žádné srovnatelné místní předpisy o provádění kontrol nebo požadavky
na používání stroje, doporučujeme dodržovat výše uvedené předpisy.
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3 Technické údaje

3.1 Konstrukční přehled

Obr. 4 Příklad: jednovětvové zobrazení DC-Pro

Pol. Název Pol. Název Pol. Název

1 Elektrický kryt 11 Vedení řetězu 21 Seřizovací mechanismus pro ovládací ve‐
dení

2 Ovládání 12 Řetězové kolo 22 Odpojovací nárazník pro provozní konco‐
vý vypínač

3 Počitadlo provozních hodin 13 Řetěz z kruhové oceli 23 Spodní blok háku s typovým štítkem s
údajem o nosnosti

4 Průhledové okénko 14 Prokluzová spojka 24 Hřídel motoru

5 Impulzní kolo k monitorování počtu ot‐
áček 15 Sada talířových pružin 25 Manžeta hlavy cívky

6 Magnetická brzda 16 Stavěcí matice prokluzové spojky 26 Stojan

7 Brzdový kotouč s obložením 17
Dvoustupňová čelní převodovka DC 1 - 5
Třístupňová čelní převodovka DC 10 a DC
15

27 Rotor

8 Brzdové pružiny 18 Závěsný třmen 28 Větrák
9 Brzdový magnet 19 Závěsné svorníky 29 Kryt větráku

10 Skříň převodovky 20 Servisní kryt 30 Místa připevnění
Tab. 5 
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3.2 Klíč provedení

E K L D DC-Pro - D 10 - 1000 X X X H5 V6/1,5 2/4 - 2000 380 - 415 / 50 24/6 200 220 - 480
                 Rozsah napětí / napětí

Pohon pojezdu [V]
Max. šířka příruby pojezdu [mm]

Rychlost pojezdu [m/min]
Frekvence [Hz]

Napětí řetězového kladkostroje [V]
Vzdálenost závěsného háku dvojitého řetězového kladkostroje / Big-Bag-kočka

Výchozí pozice závěsného háku dvojitého řetězového kladkostroje
 Rychlost zdvihu [m/min]
V Dva stupně = hlavní zdvih / mikrozdvih
VS Plynulý = VS při jmenovité zátěži do VSmax v rozsahu dílčího zatížení

Výška zdvihu [m]
Vinutí 1/1, 2/1 LDC-D 2x1/1; 2x2/1

KLDC-D 2/2-2; 4/2-2
Celková nosnost [kg]

Konstrukční velikost 2)

D Dvojitý řetězový kladkostroj (2 směry průběhu řetězu)
Q Čtyřřetězový kladkostroj (4 směry průběhu řetězu)

Řada produktů DC-Pro Řada produktů DC-Pro
DC-Pro Řetězový kladkostroj dvoustupňový (Demag Chainhoist) DC-ProCC Řetězový kladkostroj dvoustupňový pro konvenční

stykačové řízeníDCM-Pro Manulift dvoustupňový
DCS-Pro Řetězový kladkostroj plynulý DC-ProDC Řetězový kladkostroj dvoustupňový pro přímé řízení
DCMS-Pro Manulift plynulý DC-ProFC Řetězový kladkostroj pro řízení pomocí externího

frekvenčního měničeDCRS-Pro Vahadlová rukojeť plynulá
  Řada produktů DC-Com
  DC-Com Řetězový kladkostroj dvoustupňový

D Otočný kloub - křivkový pojezd
L  Dlouhá kočka

K   Krátká kočka
U   Podvěsná kočka
  11 Velikost pojezdového ústrojí - nosnost [kg • 100]
  22  
  34  
  56  

R    Kolový pojezd
E    Pohonu pojezdu
C F  5 Click-Fit (kladkové pojezdové ústrojí)

Tab. 6 

Ne všechny vlastnosti klíče provedení je možné kombinovat.

2) Identifikace konstrukční velikosti DC 10 a DC 20 jsou od dubna roku 2006 v DC 10 1/1 a DC 10 2/1 jiné.21
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3.3 Tabulka volby zařízení

3.3.1 DC-Pro

Nos‐
nost

Konstrukční
velikost řetě‐
zového klad‐

kostroje 3)

Vinutí Skupina poháně‐
cího ústrojí

Velikost řetě‐
zu

Rychlost zdvihu Standardní Vý‐
ška zdvihu 4)

Velikost motoru
5)

Max. hmotnost
při výšce zdvihu

DIN EN 14492 při 50 Hz při 60 Hz H 4 m 5 m 8 m

[kg] DC-Pro  FEM / ISO [mm] [m/min] [m/min] [m] [kg] [kg] [kg]

80

1

1/1

4m / M7

4,2x12,2
8,0/2,0 9,6/2,4

5 a 8

ZNK 71 A 8/2 6)

-

22 24
2 16,0/4,0 19,2/4,8 ZNK 71 B 8/2

5 5,3x15,2 24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 80 B 8/2 28 30

100

1
4,2x12,2

8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 71 A 8/2 6)
22 24

2 16,0/4,0 19,2/4,8 ZNK 71 B 8/2

5 5,3x15,2 24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 80 B 8/2 28 30

125

1
4,2x12,2

8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 71 A 8/2 6)
22 24

2 16,0/4,0 19,2/4,8 ZNK 71 B 8/2

5 5,3x15,2 24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 80 B 8/2 28 30

160

2 4,2x12,2 8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 71 B 8/2 22 24

5 5,3x15,2
16,0/4,0 19,2/4,8

ZNK 80 B 8/2 28 30
24,0/6,0 7) 28,8/7,2

200

2 3m / M6 4,2x12,2 8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 71 B 8/2 22 24
5

4m / M7
5,3x15,2 16,0/4,0 19,2/4,8 ZNK 80 B 8/2 28 30

10 7,4x21,2 24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 100 A 8/2 48 52

250

2 2m+ 8) / M5+ 4,2x12,2 8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 71 B 8/2 22 24

5

4m / M7

5,3x15,2 16,0/4,0 19,2/4,8 ZNK 80 B 8/2 28 30

10 7,4x21,2 24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 100 A 8/2 48 52

315

5 5,3x15,2 8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 80 B 8/2 28 30

10 7,4x21,2
12,0/3,0 14,4/3,6 ZNK 100 A 8/2 48 52

24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 100 B 8/2 56 60

400

5 3m / M6 5,3x15,2 8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 80 B 8/2 28 30

10
4m / M7

7,4x21,2
12,0/3,0 14,4/3,6 ZNK 100 A 8/2 48 52

3m / M6 24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 100 B 8/2 56 60

500

5 2m+ 8) / M5+ 5,3x15,2 8,0/2,0 9,6/2,4 ZNK 80 B 8/2 28 30

10

4m / M7

7,4x21,2

12,0/3,0 14,4/3,6 ZNK 100 A 8/2 48 52

2m+ 8) / M5+ 24,0/6,0 7) 28,8/7,2 ZNK 100 B 8/2 56 60

630 4m / M7
6,0/1,5 7,2/1,8 ZNK 100 A 8/2 48 52

12,0/3,0 14,4/3,6 ZNK 100 B 8/2 56 60

800 3m / M6
6,0/1,5 7,2/1,8 ZNK 100 A 8/2 48 52

12,0/3,0 14,4/3,6 ZNK 100 B 8/2 56 60

1000

2m+ 8) / M5+ 6,0/1,5 7,2/1,8 ZNK 100 A 8/2 48 52

2m+ 8) 9) / M5+ 12,0/3,0 14,4/3,6

ZNK 100 B 8/2

56 60

15 4m 10) / M7 8,7x24,2 8,0/2,0 9,6/2,4 4 71 72 77

1250
10

2/1 4m / M7
7,4x21,2

6,0/1,5 7,2/1,8
5 a 8 -

65 73

1/1
1Am 11) / M4 8,0/2,0 9,6/2,4 56 60

15 3m 10) / M6 8,7x24,2 8,0/2,0 9,6/2,4 4 71 72 77

1600
10 2/1 3m / M6 7,4x21,2 6,0/1,5 7,2/1,8 5 a 8 - 65 73

15 1/1 2m+ 8) 12) / M5+ 8,7x24,2 8,0/2,0 9,6/2,4 4 71 72 77

2000
10

2/1

2m+ 8) 9) / M5+ 7,4x21,2 6,0/1,5 7,2/1,8 5 a 8 - 65 73

15 4m 13) / M7 8,7x24,2

4,0/1,0 4,8/1,2

4 83 86 96

2500
10 1Am 11) / M4 7,4x21,2 5 a 8 - 65 73

15
3m / M6

8,7x24,2 4 83 86 96
3200 2m+ 8) 9) / M5+

Tab. 7 

3) Identifikace konstrukční velikosti DC 10 a DC 20 jsou od dubna roku 2006 v DC 10 1/1 a DC 10 2/1 jiné.
4) Větší výšky zdvihu na vyžádání.18 21
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3.3.2 DC-Com

Nos‐
nost

Konstrukční
velikost řetě‐
zového klad‐
kostroje 14)

Vinutí Skupina hnacího
ústrojí 15)

Velikost řetě‐
zu

Rychlost zdvihu Standardní Vý‐
ška zdvihu 16)

Velikost motoru
17)

Max. hmotnost
při výšce zdvihu

DIN EN 14492 při 50 Hz při 60 Hz H 4 m 5 m 8 m

[kg] DC-Com  FEM / ISO [mm] [m/min] [m/min] [m] [kg] [kg] [kg]
80

1

1/1

4m / M7

4,2x12,2

8,0/2,0 9,6/2,4

4, 5 a 8

ZNK 71 A 8/2 18)

21 22 24

100
3m / M6125

160
2 6,0/1,5 7,2/1,8 ZNK 71 B 8/2200

2m / M5
250
315

5
3m / M6

5,3x15,2 4,5/1,1 5,4/1,3 ZNK 80 A 8/2 27 28 30400
2m / M5

500
630

10

3m / M6

7,4x21,2 4,0/1,0 4,8/1,2

ZNK 100 A 8/2 47 48 52800
2m / M5

1000
1250

2/1
3m / M6

ZNK 100 B 8/2 63 65 731600
2m / M5

2000
Tab. 8 

3.4 Elektrické parametry

3.4.1 DC-Pro

3.4.1.1 Motorové charakteristické hodnoty zdvihového motoru

Napětí 19)

Kmitočet
(konformita)

Konstrukční
velikost

Velikost motoru Počet pó‐
lů

PN DZ nN Zap/h Min. / max. proudy a rozběhový proud
IN min. IN max. Imax. 20) IA/IN max. cosφN

[kW] [%] [ot/min]  [A] [A] [A]   

3 ~ 220-240 V
 

50 Hz
 

(CE)

DC-Pro 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 720 240 1,75 2,10 2,10 1,45 0,48
2 0,18 40 2925 120 2,10 2,80 2,80 2,75 0,46

DC-Pro 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,09 20 675 240 1,80 2,10 2,35 1,45 0,56
2 0,36 40 2825 120 2,40 2,80 3,20 2,75 0,63

DC-Pro 5 ZNK 80 B 8/2
8 0,18 20 665 240 2,45 2,80 2,95 1,45 0,51
2 0,73 40 2745 120 3,80 4,20 4,70 3,00 0,77

DC-Pro 10 ZNK 100 A 8/2
8 0,27 20 690 240 2,95 3,30 3,80 1,80 0,54
2 1,09 40 2745 120 5,40 5,40 6,10 3,60 0,81

DC-Pro 10
DC-Pro 15 ZNK 100 B 8/2 -

5) Charakteristické hodnoty motoru  „Elektrické parametry“, Strana 19
6) ZNK 71 A 8/2 při 380-415 V / 50 Hz pouze při první expedici; v případě nutnosti výměny se motor vymění za motor ZNK 71 B 8/2.
7) Pouze s provozním koncovým spínačem zdvihu, provozní koncový spínač klesání na vyžádán (v provozních podmínkách se nesmí najíždět na
dolní koncovou polohu).
8) 2m+ odpovídají 1 900 hodinám doby používání při plném zatížení.
9) Pohon řetězu FEM 1Am podle EN 818-7
10) Pohon řetězu FEM 2m podle EN 818-7
11) Pohon řetězu FEM 1Cm podle EN 818-7
12) Pohon řetězu FEM 1Bm podle EN 818-7
13) Pohon řetězu FEM 3m podle EN 818-7
14) Identifikace konstrukční velikosti DC 10 a DC 20 jsou od dubna roku 2006 v DC 10 1/1 a DC 10 2/1 jiné.
15) Od 01/2014 se náhradní převodovky pro DC-Com s výrobou do 12/2013 ve vyšší třídě podle FEM nedodávají.
16) Větší výšky zdvihu na vyžádání.
17) Charakteristické hodnoty motoru  „Elektrické parametry“, Strana 19
18) ZNK 71 A 8/2 při 380-415 V / 50 Hz pouze při první expedici; v případě nutnosti výměny se motor vymění za motor ZNK 71 B 8/2.
19) Je možná krátkodobá tolerance napětí ± 10 % resp. krátkodobá frekvenční tolerance ± 2 %. Motory jsou provedeny podle třídy izolace F.
20) Imax = maximální dimenzovaný proud při spouštění.21
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Napětí 19)

Kmitočet
(konformita)

Konstrukční
velikost

Velikost motoru Počet pó‐
lů

PN DZ nN Zap/h Min. / max. proudy a rozběhový proud
IN min. IN max. Imax. 20) IA/IN max. cosφN

[kW] [%] [ot/min]  [A] [A] [A]   

3 ~ 380-415 V
 

50 Hz
 

(CE)

DC-Pro 1

ZNK 71 A 8/2
21)

8 0,05 20 700 240 0,95 1,1 1,1 1,2 0,66
2 0,18 40 2840 120 1,2 1,4 1,4 2,6 0,57

ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 720 240 1,00 1,20 1,20 1,45 0,48
2 0,18 40 2925 120 1,20 1,60 1,60 2,75 0,46

DC-Pro 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,09 20 675 240 1,00 1,20 1,35 1,45 0,56
2 0,36 40 2825 120 1,40 1,60 1,85 2,75 0,63

DC-Pro 5 ZNK 80 B 8/2
8 0,18 20 665 240 1,40 1,60 1,70 1,45 0,51
2 0,73 40 2745 120 2,20 2,40 2,70 3,00 0,77

DC-Pro 10 ZNK 100 A 8/2
8 0,27 20 690 240 1,70 1,90 2,20 1,80 0,54
2 1,09 40 2745 120 3,10 3,10 3,50 3,60 0,81

DC-Pro 10
DC-Pro 15 ZNK 100 B 8/2

8 0,54 20 675 240 3,00 3,40 3,90 1,85 0,58
2 2,18 40 2790 120 5,50 6,20 6,40 4,15 0,77

3 ~ 500-525 V
 

50 Hz
 

(CE)

DC-Pro 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 720 240 0,75 0,95 0,95 1,45 0,48
2 0,18 40 2925 120 0,90 1,25 1,25 2,75 0,46

DC-Pro 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,09 20 675 240 0,80 0,95 1,10 1,45 0,56
2 0,36 40 2825 120 1,10 1,25 1,45 2,75 0,63

DC-Pro 5 ZNK 80 B 8/2
8 0,18 20 665 240 1,20 1,30 1,35 1,45 0,51
2 0,73 40 2745 120 1,80 1,90 2,15 3,00 0,77

DC-Pro 10 ZNK 100 A 8/2
8 0,27 20 690 240 1,35 1,50 1,75 1,80 0,54
2 1,09 40 2745 120 2,40 2,50 2,80 3,60 0,81

DC-Pro 10
DC-Pro 15 ZNK 100 B 8/2

8 0,54 20 675 240 2,50 2,70 3,10 1,85 0,58
2 2,18 40 2790 120 4,60 4,90 5,10 4,15 0,77

3 ~ 220-240 V
 

60 Hz
 

(CE / CCSAUS)

DC-Pro 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 2,1 2,5 2,5 1,45 0,47
2 0,22 40 3525 120 2,5 3,35 3,35 2,75 0,45

DC-Pro 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,11 20 825 240 2,10 2,50 2,80 1,45 0,55
2 0,44 40 3425 120 2,90 3,30 3,85 2,75 0,62

DC-Pro 5 ZNK 80 B 8/2
8 0,22 20 815 240 2,90 3,30 3,50 1,45 0,50
2 0,87 40 3345 120 4,60 5,00 5,60 3,00 0,76

DC-Pro 10 ZNK 100 A 8/2
8 0,33 20 840 240 3,55 3,90 4,60 1,80 0,53
2 1,31 40 3345 120 6,50 6,40 7.30 3,60 0,80

DC-Pro 10
DC-Pro 15 ZNK 100 B 8/2 -

3 ~ 380-400 V
 

60 Hz
 

(CE)

DC-Pro 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 1,35 1,60 1,60 1,45 0,47
2 0,22 40 3525 120 1,70 2,00 2,00 2,75 0,45

DC-Pro 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,11 20 825 240 1,50 1,60 1,80 1,45 0,55
2 0,44 40 3425 120 1,80 2,00 2,30 2,75 0,62

DC-Pro 5 ZNK 80 B 8/2
8 0,22 20 815 240 1,80 1,95 2,00 1,45 0,50
2 0,87 40 3345 120 2,70 2,90 3,20 3,00 0,76

DC-Pro 10 ZNK 100 A 8/2
8 0,33 20 840 240 2,40 2,70 2,90 1,80 0,53
2 1,31 40 3345 120 3,80 4,00 4,60 3,60 0,80

DC-Pro 10
DC-Pro 15 ZNK 100 B 8/2

8 0,65 20 825 240 3,90 4,30 4,90 1,85 0,57
2 2,61 40 3390 120 7.20 7.70 8.00 4,15 0,76

3 ~ 440-480 V
 

60 Hz
 

(CE / CCSAUS)

DC-Pro 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 1,05 1,25 1,25 1,45 0,47
2 0,22 40 3525 120 1,25 1,65 1,65 2,75 0,45

DC-Pro 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,11 20 825 240 1,05 1,25 1,40 1,45 0,55
2 0,44 40 3425 120 1,45 1,65 1,95 2,75 0,62

DC-Pro 5 ZNK 80 B 8/2
8 0,22 20 815 240 1,50 1,70 1,80 1,45 0,50
2 0,87 40 3345 120 2,30 2,50 2,80 3,00 0,76

DC-Pro 10 ZNK 100 A 8/2
8 0,33 20 840 240 1,80 1,95 2,30 1,80 0,53
2 1,31 40 3345 120 3,25 3,20 3,70 3,60 0,80

DC-Pro 10
DC-Pro 15 ZNK 100 B 8/2

8 0,65 20 825 240 3,10 3,50 4,00 1,85 0,57
2 2,61 40 3390 120 5,70 6,40 6,60 4,15 0,76

19) Je možná krátkodobá tolerance napětí ± 10 % resp. krátkodobá frekvenční tolerance ± 2 %. Motory jsou provedeny podle třídy izolace F.
20) Imax = maximální dimenzovaný proud při spouštění.20 21
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Napětí 19)

Kmitočet
(konformita)

Konstrukční
velikost

Velikost motoru Počet pó‐
lů

PN DZ nN Zap/h Min. / max. proudy a rozběhový proud
IN min. IN max. Imax. 20) IA/IN max. cosφN

[kW] [%] [ot/min]  [A] [A] [A]   

3 ~ 575 V
 

60 Hz
 

(CE / CCSAUS)

DC-Pro 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 0,85 0,85 1,45 0,48
2 0,22 40 3525 120 0,90 0,9 2,75 0,46

DC-Pro 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,11 20 825 240 0,90 1,00 1,45 0,65
2 0,44 40 3425 120 1,00 1,15 2,75 0,63

DC-Pro 5 ZNK 80 B 8/2
8 0,22 20 815 240 1,10 1,35 1,45 0,54
2 0,87 40 3345 120 1,75 2,10 3,00 0,88

DC-Pro 10 ZNK 100 A 8/2
8 0,33 20 840 240 1,35 1,55 2,10 0,58
2 1,31 40 3345 120 2,40 2,70 3,80 0,87

DC-Pro 10
DC-Pro 15 ZNK 100 B 8/2

8 0,65 20 825 240 2,40 2,70 1,85 0,62
2 2,61 40 3390 120 4,40 4,50 4,15 0,83

Tab. 9 

3.4.1.2 Síťová pojistka (pomalá) a přívody

POZOR

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme použít namísto jednotlivých pojistek třípólové jističe nebo výkonové vy‐
pínače (dle DIN EN 60898-1, s vypínací charakteristikou B nebo C). Tím bude v případě zkratu dosaženo odpo‐
jení všech pólů energetického zdroje.

Konstrukč‐
ní velikost
DC-Pro

Napětí 220-240 V 380-415 V 500-525 V 220-240 V 380-400 V 440-480 V 575 V
Kmitočet 50 Hz 60 Hz

Velikost motoru [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m]
1 / 2 ZNK 71 … 6

1,5
89

6
1,5

100
6

1,5
100

6
1,5

76
6 1,5

100
6

1,5
100

6
1,5

1005 ZNK 80 B 8/2
10

31
94 10

26 75

10
ZNK 100 A 8/2 34 29 78
ZNK 100 B 8/2

-
10 38 10 61

-
16 2,5 45 10 43 78

15 ZNK 100 B 8/2 16 46 10 73 16 1,5 36 16 52 10 90
[A] = proudové zatížení síťové pojistky; [mm2] = průřez přívodního vedení; [m] = max. délka vedení
Pro výpočet délek kabelů bylo vzato za základ: 5 % pokles napětí ve vodiči ΔU , Rozběhový proud IA a trolejová impedance 200 mΩ.

Tab. 10 

3.4.2 DC-Com

3.4.2.1 Motorové charakteristické hodnoty zdvihového motoru

Napětí 22)

Kmitočet
(konformita)

Konstrukční
velikost

Velikost motoru Počet pó‐
lů

PN DZ nN Zap/h Min. / max. proudy a rozběhový proud
IN min. IN max. Imax. 23) IA/IN max. cosφN

[kW] [%] [ot/min]  [A] [A] [A]   

3 ~ 220-240 V
 

50 Hz
 

(CE)

DC-Com 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 720 240 1,75 2,10 2,10 1,45 0,48
2 0,18 40 2925 120 2,10 2,80 2,80 2,75 0,46

DC-Com 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,07 20 695 240 1,80 2,10 2,35 1,45 0,52
2 0,27 40 2880 120 2,30 2,80 3,20 2,75 0,55

DC-Com 5 ZNK 80 A 8/2
8 0,10 20 720 240 1,90 1,90 2,15 2,50 0,46
2 0,41 40 2910 120 3,60 4,70 5,50 4,70 0,49

DC-Com 10
ZNK 100 A 8/2

8 0,18 20 705 240 2,80 3,10 3,65 1,90 0,48
2 0,73 40 2850 120 3,50 4,00 4,50 4,85 0,65

ZNK 100 B 8/2 -

19) Je možná krátkodobá tolerance napětí ± 10 % resp. krátkodobá frekvenční tolerance ± 2 %. Motory jsou provedeny podle třídy izolace F.
20) Imax = maximální dimenzovaný proud při spouštění.
21) ZNK 71 A 8/2 při 380-415 V / 50 Hz pouze při první expedici; v případě nutnosti výměny se motor vymění za motor ZNK 71 B 8/2.
22) Je možná krátkodobá tolerance napětí ± 10 % resp. krátkodobá frekvenční tolerance ± 2 %. Motory jsou provedeny podle třídy izolace F.
23) Imax = maximální dimenzovaný proud při spouštění.21
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Napětí 22)

Kmitočet
(konformita)

Konstrukční
velikost

Velikost motoru Počet pó‐
lů

PN DZ nN Zap/h Min. / max. proudy a rozběhový proud
IN min. IN max. Imax. 23) IA/IN max. cosφN

[kW] [%] [ot/min]  [A] [A] [A]   

3 ~ 380-415 V
 

50 Hz
 

(CE)

DC-Com 1

ZNK 71 A 8/2
24)

8 0,05 20 700 240 0,95 1,1 1,1 1,2 0,66
2 0,18 40 2840 120 1,2 1,4 1,4 2,6 0,57

ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 720 240 1,00 1,20 1,20 1,45 0,48
2 0,18 40 2925 120 1,20 1,60 1,60 2,75 0,46

DC-Com 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,07 20 695 240 1,00 1,20 1,35 1,45 0,52
2 0,27 40 2880 120 1,30 1,60 1,85 2,75 0,55

DC-Com 5 ZNK 80 A 8/2
8 0,10 20 720 240 1,10 1,10 1,25 2,50 0,46
2 0,41 40 2910 120 2,10 2,70 3,20 4,70 0,49

DC-Com 10
ZNK 100 A 8/2

8 0,18 20 705 240 1,60 1,80 2,10 1,90 0,48
2 0,73 40 2850 120 2,00 2,30 2,60 4,85 0,65

ZNK 100 B 8/2
8 0,36 20 705 240 2,80 3,20 3,70 1,95 0,48
2 1,45 40 2880 120 3,50 5,00 5,20 5,15 0,59

3 ~ 500-525 V
 

50 Hz
 

(CE)

DC-Com 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 720 240 0,75 0,95 0,95 1,45 0,48
2 0,18 40 2925 120 0,90 1,25 1,25 2,75 0,46

DC-Com 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,07 20 695 240 0,80 0,95 1,10 1,45 0,52
2 0,27 40 2880 120 1,10 1,25 1,45 2,75 0,55

DC-Com 5 ZNK 80 A 8/2
8 0,10 20 720 240 0,90 0,90 1,00 2,50 0,46
2 0,41 40 2910 120 1,70 2,15 2,55 4,70 0,49

DC-Com 10
ZNK 100 A 8/2

8 0,18 20 705 240 1,30 1,40 1,70 1,90 0,48
2 0,73 40 2850 120 1,70 1,80 2,00 4,85 0,65

ZNK 100 B 8/2
8 0,36 20 705 240 2,40 2,50 2,90 1,95 0,48
2 1,45 40 2880 120 3,40 4,00 4,20 5,15 0,59

3 ~ 220-240 V
 

60 Hz
 

(CE / CCSAUS)

DC-Com 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 2,1 2,5 2,5 1,45 0,47
2 0,22 40 3525 120 2,5 3,35 3,35 2,75 0,45

DC-Com 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,08 20 845 240 2,10 2,50 2,80 1,45 0,51
2 0,33 40 3480 120 2,70 3,30 3,85 2,75 0,54

DC-Com 5 ZNK 80 A 8/2
8 0,12 20 870 240 2,30 2,30 2,60 2,50 0,45
2 0,49 40 3510 120 4,40 5,60 6,60 4,70 0,48

DC-Com 10
ZNK 100 A 8/2

8 0,22 20 855 240 3,35 3,75 4,40 1,90 0,47
2 0,87 40 3450 120 4,20 4,80 5,40 4,85 0,67

ZNK 100 B 8/2 -

3 ~ 380-400 V
 

60 Hz
 

(CE)

DC-Com 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 1,35 1,60 1,60 1,45 0,47
2 0,22 40 3525 120 1,70 2,00 2,00 2,75 0,45

DC-Com 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,08 20 845 240 1,40 1,60 1,70 1,45 0,51
2 0,33 40 3480 120 1,80 2,00 2,20 2,75 0,54

DC-Com 5 ZNK 80 A 8/2
8 0,12 20 870 240 1,55 1,55 1,75 2,50 0,45
2 0,49 40 3510 120 3,00 3,50 4,10 4,70 0,48

DC-Com 10
ZNK 100 A 8/2

8 0,22 20 855 240 2,30 2,50 2,80 1,90 0,47
2 0,87 40 3450 120 2,70 2,90 3,30 4,85 0,64

ZNK 100 B 8/2
8 0,44 20 855 240 3,20 3,30 3,80 1,95 0,47
2 1,74 40 3480 120 4,50 5,30 5,50 5,15 0,58

3 ~ 440-480 V
 

60 Hz
 

(CE / CCSAUS)

DC-Com 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 1,05 1,25 1,25 1,45 0,47
2 0,22 40 3525 120 1,25 1,65 1,65 2,75 0,45

DC-Com 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,08 20 845 240 1,05 1,25 1,40 1,45 0,51
2 0,33 40 3480 120 1,35 1,70 1,95 2,75 0,54

DC-Com 5 ZNK 80 A 8/2
8 0,12 20 870 240 1,15 1,15 1,30 2,50 0,45
2 0,49 40 3510 120 2,20 2,80 3,30 4,70 0,48

DC-Com 10
ZNK 100 A 8/2

8 0,22 20 855 240 1,65 1,85 2,20 1,90 0,47
2 0,87 40 3450 120 2,10 2,40 2,70 4,85 0,64

ZNK 100 B 8/2
8 0,44 20 855 240 2,90 3,20 3,80 1,95 0,47
2 1,74 40 3480 120 3,60 5,20 5,40 5,15 0,58

22) Je možná krátkodobá tolerance napětí ± 10 % resp. krátkodobá frekvenční tolerance ± 2 %. Motory jsou provedeny podle třídy izolace F.
23) Imax = maximální dimenzovaný proud při spouštění.22 21
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Napětí 22)

Kmitočet
(konformita)

Konstrukční
velikost

Velikost motoru Počet pó‐
lů

PN DZ nN Zap/h Min. / max. proudy a rozběhový proud
IN min. IN max. Imax. 23) IA/IN max. cosφN

[kW] [%] [ot/min]  [A] [A] [A]   

3 ~ 575 V
 

60 Hz
 

(CE / CCSAUS)

DC-Com 1 ZNK 71 B 8/2
8 0,05 20 870 240 0,85 0,85 1,45 0,48
2 0,22 40 3525 120 0,90 0,9 2,75 0,46

DC-Com 2 ZNK 71 B 8/2
8 0,08 20 845 240 0,80 0,90 1,65 0,60
2 0,33 40 3480 120 1,00 1,15 2,75 0,55

DC-Com 5 ZNK 80 A 8/2
8 0,12 20 870 240 0,95 1,10 2,50 0,45
2 0,49 40 3510 120 1,80 2,10 4,70 0,48

DC-Com 10
ZNK 100 A 8/2

8 0,22 20 855 240 1,30 1,50 2,20 0,46
2 0,87 40 3450 120 1,60 1,80 5,70 0,73

ZNK 100 B 8/2
8 0,44 20 855 240 2,20 2,50 1,95 0,52
2 1,74 40 3480 120 2,80 2,90 5,15 0,70

Tab. 11 

3.4.2.2 Síťová pojistka (pomalá) a přívody

POZOR

Z bezpečnostních důvodů doporučujeme použít namísto jednotlivých pojistek třípólové jističe nebo výkonové vy‐
pínače (dle DIN EN 60898-1, s vypínací charakteristikou B nebo C). Tím bude v případě zkratu dosaženo odpo‐
jení všech pólů energetického zdroje.

Konstrukč‐
ní velikost
DC-Com

Napětí 220-240 V 380-415 V 500-525 V 220-240 V 380-400 V 440-480 V 575 V
Kmitočet 50 Hz 60 Hz

Velikost motoru [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m] [A] [mm2] [m]
1 / 2 ZNK 71 … 6

1,5
89

6
1,5

100 6
1,5

100
6

1,5
76

6 1,5
100

6
1,5

100
6 1,5

1005 ZNK 80 A 8/2
10

67
10

56

10
ZNK 100 A 8/2 34 29 80
ZNK 100 B 8/2 - 10 38 10 61 - 16 2,5 26 10 43 59

[A] = proudové zatížení síťové pojistky; [mm2] = průřez přívodního vedení; [m] = max. délka vedení
Pro výpočet délek kabelů bylo vzato za základ: 5 % pokles napětí ve vodiči ΔU , Rozběhový proud IA a trolejová impedance 200 mΩ.

Tab. 12 

3.5 Rozměry

Další informace, údaje a rozměry viz „Technická data řetězového kladkostroje Demag DC-Pro 1 - 25“  Tab. 3,
Strana 7.

3.6 Emise hluku / hladina akustického tlaku

Hladina akustického tlaku podle DIN 45635 (LpAF) činí ve vzdálenosti 1 m od řetězového kladkostroje:

Typ  DC 1 DC 2 DC 5 DC 10 DC 15
Rychlost zdvihu do [m/min] 8 16 12 12 8
Hladina akustického tlaku [dB (A)] 65+2 65+2 69+2 69+2 69+2

Tab. 13 

Jedná se o emisní hodnoty zjištěné při max. zatížení. Vliv následujících konstrukčních poměrů není u předcho‐
zích údajů zohledněn:
● přenos hluku přes ocelové konstrukce,
● odrazy od stěn, atd.

22) Je možná krátkodobá tolerance napětí ± 10 % resp. krátkodobá frekvenční tolerance ± 2 %. Motory jsou provedeny podle třídy izolace F.
23) Imax = maximální dimenzovaný proud při spouštění.
24) ZNK 71 A 8/2 při 380-415 V / 50 Hz pouze při první expedici; v případě nutnosti výměny se motor vymění za motor ZNK 71 B 8/2.21
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3.7 Doprava, obal, rozsah dodávky, skladování

Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Padající díly
U dopravy, případně nakládky a vykládky, vzniká riziko zranění padajícími díly.
– Nikdy nevstupujte pod zavěšené břemeno. Udržujte dostatečně bezpečnou vzdálenost.
– Pracovní oblast v celém prostoru uzavřete.

VAROVÁNÍ

Škody při přepravě
Řetězový kladkostroj se může v důsledku nesprávné dopravy poškodit nebo zničit.
Zdvihací a dopravní prostředky nasazujte pouze v místech, která jsou k nasazení označena.

Kontroly po doručení
● U dodávku v okamžiku jejího obdržení neprodleně zkontrolujte její úplnost a případné škody, které vznikly při

přepravě.
● V případě viditelných škod vzniklých při přepravě dodávku nikdy nepřejímejte, případně ji převezměte s výhra‐

dou. Rozsah škod uveďte na přepravních dokumentech nebo dodacím listu dopravce. Zahajte proces reklama‐
ce.

● Závady, které nezjistíte ihned, po jejich zjištění neprodleně reklamujte, protože nároky na odškodnění je mo‐
žné uplatnit pouze v rámci platných reklamačních lhůt.

Obal
Expedice řetězového kladkostroje Demag, příslušenství a pojezdového ústrojí se děje v kartónovém obalu.
Jestliže nebyla uzavřena dohoda o vracení obalů, rozdělte materiály podle typu a velikosti a předejte je k dalšímu
použití nebo recyklaci.

Vhodné z hlediska životní prostředí:
● Obalové materiály likvidujte vždy šetrně k životnímu prostředí a v souladu s platnými místními předpisy pro

likvidaci.
● Popřípadě pověřte likvidací firmu provádějící recyklaci.

Rozsah dodávky
Skutečný rozsah dodávky se může v případě zvláštních provedení, objednání dodatečných prvků výbavy nebo v
důsledku nejnovějších technických změn podle okolností lišit od údajů, pokynů a grafických znázornění, které
jsou zde uvedeny. V případě dotazů se obraťte na výrobce.

Skladování
Přístroj a příslušenství uchovávejte až do instalace uzavřené a skladujte je za následujících podmínek:

● Neskladujte je venku.
● Skladujte na suchém a bezprašném místě, relativní vlhkost vzduchu: max. 60 %.
● Nevystavujte je působení agresivních prostředků.
● Chraňte je před slunečními paprsky.
● Zabraňte mechanickým otřesům.
● Skladovací teplota: -25 až +70 °C.
● Zabraňte výraznému kolísání teploty (tvorbě kondenzátu).
● Naolejujte všechny holé strojní díly (ochrana před korozí).
● Pravidelně kontrolujte celkový stav všech dílů v balení. V případě nutnosti obnovte nakonzervování nebo jej

proveďte znovu.
● Při skladování v klimatizační komoře se musí části zařízení nepropustně zabalit a ochránit proti korozi (sušicí

prostředek).
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3.8 Materiály

Obložení
Používáme výhradně obložení prokluzových spojek a brzd bez azbestu.

Skříň
Těleso řetězového kladkostroje je vyrobeno z hliníkového tlakového odlitku o nízké hmotnosti a o vysoké pevnos‐
ti. Poklop větráku na motoru, servisní poklop a pohyblivý zásobník řetězu jsou z plastu zvlášť odolného proti nára‐
zům.

Povrchová ochrana a barevné podání
Řetězový kladkostroj je opatřen standardně ochranou proti korozi (prášková barva / lakování) a dodává se v ná‐
sledujícím barevném provedení:

barevné provedení DC-Pro DC-Com
Řetězový kladkostroj RAL 5009 Azurově modrá RAL 5009 Azurově modrá
Spodní blok háku RAL 1007 Narcisová žlutá nelakovaný tlakový odlitek z hliníku
Závěsný hák a nosný třmen RAL 9005 Sytá čerň RAL 9005 Sytá čerň
Pojezd RAL 5009 Azurově modrá RAL 5009 Azurově modrá

Tab. 14 

Jsou možná i jiná barevná řešení řetězového kladkostroje DC-Pro nebo pojezdu.

3.9 Provozní podmínky

POZOR

Ohrožení provozní bezpečnosti
Bezpečný provoz je možný pouze při dodržení uvedených podmínek použití. V případě odlišných podmínek
použití kontaktujte výrobce  „Oddělení péče o zákazníky“, Strana 10

Řetězový kladkostroj a pojezdové ústrojí se mohou používat za následujících provozních podmínek:

Teplota prostředí Vlhkost vzduchu Výšková poloha: Třída krytí Elektromagnetická kompatibilita

-20 °C až +45 °C max. 80 % relativní
vlhkost vzduchu

až 1000 m nad hladinou
moře IP55 Odolnost proti rušení - průmyslová oblast

Rušivé vysílání - průmyslová a obchodní oblast
Tab. 15 

Doporučujeme Vám venku pracující řetězové kladkostroje Demag vybavit ochrannou stříškou proti povětrnost‐
ním vlivům nebo v době, kdy se nepoužívají, zajet s nimi pod přístřešek.

Zvláštní provozní podmínky lze v konkrétním případě dohodnout s výrobcem.

Takovéto provozní podmínky se mohou vyskytovat například v těchto aplikacích:
● zinkovny nebo galvanovny
● hygienické provozy,
● chladné nebo horké provozy.

Po dohodě lze pro tyto aplikační oblasti dodat vhodné vybavení a poskytnout důležité informace pro bezpečné
používání s minimalizací opotřebení.

Omezená doba zapnutí při zvýšené teplotě okolí

Pokud se řetězový kladkostroj DC provozuje při teplotách okolí odlišných od  Tab. 15, Strana 25, je nutné ome‐
zit dobu zapnutí:

Teplota prostředí -20 °C až +45 °C >+45 °C až +50 °C >+50 °C až +55 °C >+55 °C až +60 °C
Konstrukční řada řetězový kladkostroj Doba zapnutí [%]
DC-Pro, DC-Com 20 / 40 15 / 35 15 / 25 10 / 20

Tab. 16 
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4 Technický popis

4.1 Pohon a brzda

Jako zdvihací motor slouží robustní asynchronní motor na střídavý proud s přepínatelnými póly. Brzda je umístě‐
na na straně břemena, takže i při případném uvolnění prokluzové spojky je břemeno bezpečně zabrzděno, re‐
spektive drženo. Brzda má elektrickou ventilaci. Tlačné pružiny zajišťují samočinný brzdný účinek při odpojení
proudu nebo při výpadku. Při aktivaci prokluzové spojky nebo v nouzových stavech dojde k automatickému vy‐
pnutí motoru a brzdění. U DC-Pro v horní a dolní koncové poloze zdvihacího zařízení dojde dodatečně k automa‐
tickému vypnutí.
Pohon zdvihu nejprve zpomalí přepnutím z vysoké rychlosti (dvoupólové vinutí) na nízkou rychlost zdvihání (8pó‐
lové vinutí). K mechanickému brzdění dojde tehdy, když je přibližně dosaženo nízké rychlosti zdvihání.
Stisknutím nouzového vypínače se mechanické brzdění aktivuje ihned nezávisle na rychlosti zdvihání.
Opotřebení mechanické brzdy je výrazně sníženo elektrickým, respektive generátorickým brzděním motoru.
Brzda řetězového kladkostroje DC 1 - 5 nevyžaduje údržbu až po dobu 10 let, brzda pro řetězové kladkostroje DC
10 a DC 15 nevyžaduje údržbu až po dobu 5 let.

4.2 Převody a prokluzová spojka

Obr. 5 Přenos síly

A Pohon činný B Brzdy
1 Prokluzová spojka 4 Záznam počtu otáček
2 Motor 5 Brzda
3 Pohon řetězu 6 Převodovka

Tab. 17 

Mezi hřídelem motoru a vstupním hřídelem převodovky je umístěna
prokluzová spojka. Spojka přebírá ve spojení s koncovými dorazy na
řetězu funkci nouzového koncového vypínacího zařízení pro nejvyšší a
nejnižší polohu háku a chrání řetězový kladkostroj Demag před přetíže‐
ním. Dodatečně disponibilní elektrické provozní koncové vypínače (sé‐
riově DC-Pro 1 - 15 a DC-Com 10 s vinutím 2/1, volitelně DC-Com 1-10
s vinutím 1/1) v nejvyšší a nejnižší poloze háku zabraňují tomu, aby
prokluzová spojka byla provozně použita jako zařízení nouzového za‐
stavení. Prokluzová spojka plní kromě toho požadavek směrnice ES o
strojích na kontrolu zatížení od 1000 kg.
Brzda umístěná na straně břemene zabraňuje sesedání břemene v kli‐
dovém stavu. Hlídací zařízení prokluzové spojky a automatické vypnutí
pohonu při prokluzu prodlužuje životnost prokluzové spojky a chrání ji
před přetížením a zneužíváním její funkce.

Převodovka a prokluzová spojka nemají žádné nároky na údržbu po dobu až 10 let.

4.3 Pohon řetězu

Speciální řetěz Demag je vyroben z materiálu odolného proti stárnutí, s vysokou tvrdostí povrchu, galvanicky po‐
zinkovaného a s dodatečným zušlechtěním povrchu. Tento řetěz je přesně sladěn s ohledem na rozměrové tole‐
rance s pohonem řetězu. Proto důrazně doporučujeme pro zaručení bezpečného provozu používat speciální ře‐
těz Demag. Maximální životnosti řetězu lze dosáhnout jen tehdy, pokud se odborně provádí předepsané pravidel‐
né mazání. V případě výměny řetězu se vždy mění celý pohon řetězu. K tomu je k dispozici snadno vyměnitelná
řetězová souprava.
Tato řetězová sada nabízí následující přednosti:

● je zaručena optimální doba používání řetězu;
● jistota rozhodnutí pro výměnu jednotlivých komponent pohonu řetězu;
● snížení nákladů na servis výměnou pouze v jedné montážní akci; převodovka anebo motor nemusejí být k to‐

mu demontovány.

4.4 Elektrické vybavení

4.4.1 Ovládání

Kladkostroj je vybaven stykačovým řízením 24 V. Ovládání stykači je doplněno elektronikou s programově řízený‐
mi funkcemi. Tato elektronika přijímá řídicí povely, které dává obsluha ovládacím spínačem. Přípustné řídicí po‐
vely iniciují povely ke spínání stykačů řízení motoru pro zvedání. Elektronika dohlíží na vykonávání obsluhou26 21
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vydaných povelů na základě zpětné vazby počtu otáček hnacího hřídele, kontaktů provozních koncových spínačů
a případně tepelných kontaktů motoru. Při odchylkách se řetězový kladkostroj automaticky uvede do bezpečného
stavu a objeví se výstraha nebo chybové hlášení. Nuceně rozpínaný kontakt nouzového vypínání řídicího spínače
otevře ihned proudový obvod napájení stykačů, takže se motor ocitne bez proudu a sepne brzda.

S řízením jsou spojeny standardně následující atributy vybavení:
● provozní koncový spínač pro zdvihání a klesání (DC-Pro 1-15 a DC-Com 10, vinutí 2/1, sériově; DC-Com 1 až

10, vinutí 1/1, volitelně);
● zásuvná spojení pro ovládací spínače, síťová přípojka, motorová přípojka, brzda, provozní mezní spínač;
● přípojka pro ovládání pojezdu E11 - E34;
● sedmisegmentový ukazatel pro zobrazení hodin provozu, provozního stavu a chybových hlášení;
● infračervené rozhraní pro bezdrátový přenos servisních údajů;
● vyměnitelný stykač s podstavcem.
● plynulý přenos signálu 24 V signály Tri-State při zapojených řetězových kladkostrojích DC (využití půlvln);

Pro ruční řízení jsou ovládací spínače Demag připojeny přes zástrčku. U řetězového kladkostroje Demag DC bez
elektrického pojezdového ústrojí je pro toto použití nasazen optimalizovaný kompaktní DSC, s elektrickými pojez‐
dovými ústrojími DSE-10C.

Pro integraci řetězového kladkostroje DC do disponibilních zařízení se stykačovým řízením dbejte pokynů uve‐
dených ve výtisku „Elektrické příslušenství DC“  Tab. 3, Strana 7. K ovládání trojfázových motorů (s brzdou
nebo bez ní) s přepínáním pólů pro pojezdy kočky nebo jeřábu je vyžadován Polu-Box s integrovaným stykačo‐
vým řízením; viz výtisk „Elektrické příslušenství Polu-Box“  Tab. 3, Strana 7.

4.4.2 7segmentový displej pro provozní stav a zobrazování poruch

Obr. 6 

Sedmisegmentový displej se nachází na řídicí kartě pod elektrickým krytem a je možné jej sledovat skrz průhledo‐
vého okénko na spodní straně řetězového kladkostroje (šipka, spodní strana elektrického krytu).

Lze zjistit tyto informace:
● verze softwaru  Obr. 7, Strana 28,
● Provozní hodiny  Obr. 8, Strana 28,
● Provozní stavy  „Provozní stavy / Všeobecná hlášení“, Strana 102,
● Výstražná hlášení  „Varovná hlášení“, Strana 103,
● Chybová hlášení  „Chybová hlášení“, Strana 104.
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4.4.3 Zobrazení verze softwaru, provozních hodin, počet cyklů

Zobrazení verze softwaru

Obr. 7 Příklad: Verze softwaru 1.01

Údaj se zobrazí po každém zapnutí napětí nebo při nouzovém vypnutí (od verze softwaru 1.01).

Zobrazení provozních hodin

Obr. 8 Příklad: 123 provozních hodin

Zobrazení se objeví po 3 s klidu bez zvedání.
Je-li nutné vyměnit řídicí kartu, doporučujeme, nakolik je to technicky možné, odečíst údaj o počtu provozních ho‐
din a zanést jej do kontrolní knihy. Po výměně řídicí karty začíná počítadlo provozních hodin hodnotou „nula“.

Zobrazení počtu cyklů stykače K1

Obr. 9 Příklad: C 15 odpovídá 15 x 100 000 = 1,5 milionu K1

Zobrazení se ukazuje střídavě s provozními hodinami (neplatí pro DCS-Pro).

Pro preventivní údržbu viz  „Životnost stykače“, Strana 64.

4.5 Centrální servisní místo

Obr. 10 

Všechny důležité servisní práce jsou proveditelné centrálně, v servisním prostoru. Pod umělohmotným krytem od‐
olným proti nárazům jsou umístěny příslušné zásuvky pro přívod proudu, ovládací spínač a pojezdové ústrojí.
Rovněž je z tohoto místa promazáván řetěz.
Kromě toho je pod krytem místo pro nepoužívanou délku řídicího vedení.
Současně poskytuje umělohmotný kryt mechanickou ochranu pro konstrukční skupiny, které se pod ní nacházejí.
Piktogramy na vnější straně servisního krytu označují funkce. Servisní kryt DC-Pro 15 je z plechu a bez piktogra‐
mů.
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4.6 Výškové nastavení ovladače / ovládacího kabelu

Ovládací kabel je chráněn flexibilní, snadno ohebnou hadicí odlehčující tah. Je možné jej kdykoli individuálně vý‐
škově přizpůsobit pomocí seřizovacího mechanizmu požadavkům pracoviště. Není proto nutné zkracování vodičů
nebo odlehčovací hadice. Nepoužitá část ovládacího kabelu je uložena pod servisním krytem. Odlehčovací hadi‐
ce je fixována ve zvolené poloze pomocí automatického aretovacího svěrného mechanizmu. Uvolněním aretování
může být nastavena jiná výška zavěšení ovládacího spínače.
Hadice odlehčující tah pro ovládací kabel sestává z tkané hadice odolné proti otěru, s protipožární impregnací.
V místě připojení (0,8 m) odlehčovací hadice je ovládací kabel zesílený gumovým elastickým výplňovým materiá‐
lem.

4.7 Ovladač

K ručnímu ovládání řetězového kladkostroje závislému na vedení je nutno použít ovládací spínač DSC (zdvihání /
spouštění) nebo DSE-10C (2osový až 3osový). Oba ovládací spínače mají stejné připojení ovládacího kabelu
přes konektor. Spojení mezi ovládacím kabelem a ovládacím spínačem se děje přes bajonetovou zástrčku.
Pouzdra DSC a DSE-10C jsou vyrobena z kvalitního termoplastu odolného proti nárazům, palivům, mořské vodě,
olejům, tukům a louhům, krytí IP65. Koncentrovanými kyselinami s obsahem minerálů (kyselina solná anebo síro‐
vá atd.) však můžou být spínací skříně časem rozloženy. Aby k tomu nedošlo, musí se včas vyměnit.
Elastomerové krytky tlačítek se mohou vlivem agresivního prostředí (styk s rozkladnými látkami nebo určitými
chemikáliemi) předčasně opotřebovat. Poškozené krytky tlačítek se musí včas vyměnit.
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5 Montáž

5.1 Všeobecně

S tímto návodem k použití obdrží provozovatel možnost samostatné montáže řetězového kladkostroje DC, re‐
spektive jeho nové montáže nebo výměny. Před zahájením montáže jmenuje provozovatel koordinátora s přika‐
zovacím právem.

Navzdory podrobným údajům není možné zabránit chybám při vlastní montáži. Proto doporučujeme, abyste tyto
práce nechali provést našimi vyškolenými odborníky nebo námi autorizovanými osobami.

Instalace řetězových kladkostrojů Demag odpovídá ve všech bodech aktuálně platné normě DIN VDE a preven‐
tivním bezpečnostním předpisům.
Dbejte prosím, aby neodborné zásahy tuto shodu nenarušily.

NEBEZPEČÍ

Konstrukční díly pod napětím
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život.
Napájení musí být vybaveno zařízením, které umožní jeho odpojení (například síťový vypínače nebo odpojovač
s visacím zámkem).

Řetězové kladkostroje jsou napájeny energií ze sítě střídavého proudu. Napětí a frekvence střídavého proudu
musí odpovídat údajům uvedeným na typovém štítku řetězového kladkostroje.

5.2 Bezpečnostní pokyny k montáži

NEBEZPEČÍ

Nesprávně provedená montáž
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život.
Nesprávně provedená instalace může vést k těžkým poraněním osob nebo škodám na majetku. Tyto práce
smějí být proto provedeny pouze autorizovaným, poučeným personálem seznámeným se způsobem práce stro‐
je, který dodrží veškeré bezpečnostní předpisy.
– Před zahájením prací zajistěte dostatečný prostor pro provedení montáže.
– Zajistěte pracovní a rizikovou oblast.
– V případě použití pracovní plošiny k montáži použijte pouze takový systém pro přepravu osob, který je k

tomu určen a který zajistí bezpečné stanoviště a bezpečnou práci.
– K montáži smějí být použity pouze vhodné, zkontrolované a kalibrované nástroje a pomocné prostředky.
– Noste ochranné vybavení!
– Pozor na nezakryté ostré hrany konstrukčních dílů! Nebezpečí poranění!
– Dbejte na pořádek a čistotu na pracovišti. Nepoužívané strojní díly nebo díly přístavby a nástroje skladujte

tak, aby bylo vyloučeno riziko jejich pádu.
– Konstrukční díly odborně namontujte. Dodržte předepsané utahovací momenty šroubů. Nesprávně připev‐

něné konstrukční díly mohou spadnout a způsobit vážné poranění.
– Svářečské práce smějí být provedeny pouze osobami se zvláštní kvalifikací, které se přitom musejí řídit po‐

žadavky na svářečské práce podle DIN. Při svářečských pracích přiložte svářecí kleště a uzemnění vždy ke
stejnému konstrukčnímu dílu, protože jinak může dojít k vážnému poškození zdvihacího zařízení.

– Dodržujte specifické předpisy zákazníků.

NEBEZPEČÍ

Konstrukční díly pod napětím
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život.
Práce na elektrických zařízeních smějí být provedeny pouze kvalifikovaným odborným personálem ( „Definice
osob“, Strana 9), který musí dodržet bezpečnostní předpisy.
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Před zahájením prací odpojte přívod elektrické energie. Síťový vypínač nebo odpojovač s visacím zámkem zaji‐
stěte proti neoprávněnému nebo mylnému zapnutí.

Mechanická bezpečnost
Všechny šroubové spoje musejí být pevně utaženy.
Samojisticí matice nesmějí být nahrazeny jiným typem matice. Samojisticí matice je nutné po pěti našroubováních
a vyšroubováních vyměnit. Upínací utahovací moment samojisticí matice nesmí být nižší než stanovený šroubo‐
vací moment podle EN ISO 2320.
Dostatečné zajištění proti uvolnění může zajistit pouze správný utahovací moment.
Šroubové spoje nesmějí být nikdy mazány, protože by jinak byla napínací síla příliš velká.
U svorníkových spojů je nutné zkontrolovat jejich bezpečné usazení.
Předpokládá se, že všechny montážní práce proběhly podle návodu k použití a že řetěz zvedacího zařízení byl
promazán. Práce s vadnými nebo s poškozenými řetězy přináší velké riziko nehody, spojené se zraněním osob a
poškozením řetězového kladkostroje a z toho důvodu se zakazuje.
Jakoukoli změnu, která ovlivňuje bezpečnost, je potřeba neprodleně nahlásit nejbližšímu zodpovědnému pracov‐
níkovi. Odstranění nedostatků smí výhradně provést jen odborný pracovník.
Je nutné zajistit, aby byly všechny závěsy volně přístupné k provedení kontrol a inspekčních prací nebo aby bylo
možné volný přístup vytvořit.
Řídicí zařízení (například ovladač) musí být označen tak, aby bylo zabráněno změně směru otáčení. Symbol šip‐
ky na ovládacích prvcích musí odpovídat směru otáčení.

Elektrická bezpečnost
Při použití řetězových kladkostrojů Demag je návod k použití řetězového kladkostroje v zásadě závazný.
Tento návod k provozu obsahuje standardní schémata zapojení. V závislosti na provedení řetězového kladkostro‐
je popřípadě platí schéma zapojení specifické pro danou objednávku.

Ochranný vodič
Ochranný vodič musí být u izolovaných vodičů a kabelů po celé své délce označen zeleno-žlutě.
Ochranný vodič nesmí být připojen k upevňovacím šroubům.
Spoje a přípojky ochranného vodiče musejí být zajištěny proti automatickému uvolnění (například pomocí vějířovi‐
té podložky podle DIN 6798). Přípojky musí být možné uvolnit jednotlivě.
Ochranné vodiče nesmějí vést žádný proud.
Počet míst připojení ochranného vodiče musí odpovídat počtu elektrických přívodů a vývodů.
Připojení ochranného vodiče musí být zkontrolováno z hlediska průchodnosti.

Síťový vypínač
Pro vedení hlavního proudu stroje je vždy vyžadován hlavní síťový vypínač. Pomocí síťového vypínače odpojíte
všechny póly svého řetězového kladkostroje od sítě.
Dávejte pozor na to, aby byl hlavní síťový vypínač umístěn na snadno přístupném místě v oblasti vašeho stroje a
byl označen jako síťový vypínač.

Odpojovač
Jestliže jsou přívodem hlavního proudu napájeny dvě nebo více zdvihacích zařízení, musí být každé zařízení vy‐
baveno vlastním odpojovačem. Tím můžete po vypnutí odpojovače provést údržbu konkrétního zdvihacího zaří‐
zení nezávisle na celkovém provozu.

Přívod proudu
Přívod proudu / vodiče, které budou použity, jsou nezávislé na velikosti motoru; viz část „Jmenovité hodnoty zdvi‐
hového motoru“.
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5.3 Utahovací momenty řetězového kladkostroje

  Utahovací momenty [Nm]
Konstrukční velikost  DC 1 DC 2 DC 5 DC 10 DC-Pro 15
Vinutí  1/1 1/1 2/1 1/1 2/1
Motor  9,5 25,0
Kryt větráku  4,0
Kryt převodovky  5,5 -
Skříň převodovky dvoudílná  - 25
Uzavírací šroub převodovky  - 15
Odvzdušňovací ventil převodovky  - 15
Brzda  5,5
Provozní koncový vypínač  1,5 3,0
Ovládací sada  3,0
Elektrický kryt  9,5
Servisní kryt  5,5 7,5 25
Zarážka  4,0 4,3
Poloviny kotevního bloku  - 10,5 - 25
Usměrňovač řetězu  5,0 5,5 9,5 15

Spodní blok háku
DC-Pro 6,8 11,5 25,0 - 27,5 -
DC-Com 6,8 9,5 25,0 - -

Kladnice s vně ležícími vypínacími pružinami - 55,0 - 55,0
Aretace ovládacího kabelu 11,0

Tab. 18 

POZOR

Uvolněné spoje
Uvolněné spoje znamenají riziko pro tělesné zdraví a život, ale také riziko poškození stroje.
U řetězového kladkostroje Demag se používají převážně celokovové matice se svíracím dílem (samojistící mati‐
ce).
– Nesmějí být nahrazeny normálními maticemi.

5.4 Proces montáže

1. Proveďte vybalení a obalový materiál zlikvidujte šetrně k životnímu prostředí  „Doprava, obal, rozsah do‐
dávky, skladování“, Strana 24.

2. Zkontrolujte, zda je dodávka kompletní  „Doprava, obal, rozsah dodávky, skladování“, Strana 24.

3. Popřípadě připojte ovladač  „Připojení ovladače“, Strana 33.

4. Který nosný třmen je vhodný pro zavěšení?  „Zavěšení řetězového kladkostroje“, Strana 39.

5. Výškové nastavení ovladače  „Výškově nastavit ovládací spínač“, Strana 35.

6. Proveďte připojení k síti  „Připojení sítě“, Strana 42.

7. Popřípadě nastavte spodní polohu háku  „Nastavení spodní polohy háku“, Strana 52.

8. Před prvním uvedení do provozu proveďte kontroly  „Kontroly před prvním uvedením do provozu“, Stra‐
na 54.

9. Zařízení je připraveno k provozu  „Obsluha“, Strana 55.
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5.5 Připojení ovladače

Obr. 11 

Ovladač má zásuvné provedení. Zástrčka na konci ovládacího kabelu je otočně zajištěna v bajonetovém pouzdře.
Nezajištěnou zástrčku je možné vytáhnout a musí být tlakem opět zajištěna.

Jestliže nebyl řetězový kladkostroj dodán s již namontovaným ovladačem, spojte ovladač DSC s ovládacím kabe‐
lem a ovladač i ovládací kabel zajistěte bajonetovým uzávěrem. Postupujte tímto způsobem:

1. Nadzvedněte z obou čepů ochranu proti lámání (1) kabelu na ovládacím spínači.

2. Potom ochranu proti lámání (1) stáhněte z ovladače.

3. Ochranu proti lámání (1) nasuňte na ovládací kabel. Ovládací kabel zastrčte do ovládacího spínače a otáče‐
ním zajistěte bajonetový uzávěr. Dejte pozor na to, aby
- drážka (a) úchytu zástrčky odpovídala otočné pojistce (b) v tělese ovládacího spínače a
- oba čepy (c) na tělese ovládacího spínače byly proti bajonetovému uzávěru (d).

4. Ochranu proti lámání (1) opět posuňte přes ovladač. Dbejte přitom na polohovací pomůcky. Ochranu proti
lámání (1) pevně přitlačte.

Ovladač může být na kladkostroji pevně uchycen na jednom místě nebo může být nainstalován s pojezdem, viz
 „Pojízdný ovladač“, Strana 38.
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5.6 Ovládací kabel

5.6.1 Technické údaje ovládacího kabelu

Obr. 12 

Pol. Název
1 Pouzdro na hadice
2 Obslužné tlačítko aretace ovládacího kabelu
3 Šroub aretace ovládacího kabelu, utahovací moment 11 Nm

 
Výška zdvihu H4 H5 H8 H11
Délky kabelů 0,8 m - 2,8 m 0,8 m - 3,8 m 3,8 m - 6,8 m 6,8 m - 9,8 m

Tab. 19 

Ovladač se dodává se standardními délkami kabelů. Nastavitelné roz‐
mezí výšky činí vždy 2 m nebo 3 m.
Větší délky ovládacích kabelů jsou např. v provedení s kabelem 2TY a
DST-C nebo DSE-C.

Ergonomické pracoviště!
● Výšku zavěšení lze vždy individuálně seřídit pomocí

automatického aretačního mechanismu.
● Ergonomicky vhodnou výšku zavěšení pro manipulaci

s ovládacím spínačem je nutno nastavit tak, aby obslu‐
žné prvky byly ve výšce lokte.

5.6.2 Manipulace s řídicím vedením

Obr. 13 

Ovládací kabel nesmí být při zvedání obtočený okolo řetě‐
zu.

Volitelně lze použít ochranu proti navinutí pro horní část ovládacího ka‐
belu.

Název Objednací číslo
Ochranná hadice se spojovacím materiálem 720 085 45

Tab. 20 
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5.6.3 Výškově nastavit ovládací spínač

Obr. 14 

x Aretace ovládacího kabelu pevná
y Aretace ovládacího kabelu volná

1. Uvolněte šroub servisního krytu.

2. Otevřete a vyvěste servisní kryt.

3. Vyjměte a otevřete tašku s ovládacím kabelem.

4. Vyjměte ovládací kabel z tašky.

5. Posuňte nahoru obslužné tlačítko aretace ovládacího kabelu a pevně jej přidržte. Současně táhněte za ovlá‐
dací kabel, dokud se nedostane do správné výšky.

6. Jestliže je ovladač příliš nízko, táhněte za vyčnívající hadici řídicího vedení za servisním krytem. Obslužné
tlačítko aretace řídicího vedení posuňte dolů a krátkým, silným tahem za ovládací kabel nad ovladačem zaji‐
stěte aretaci.

7. Zbývající ovládací kabel složte a naskládejte do tašky. Taška musí ležet za hranou zásobníku řetězového
kladkostroje. Zavřete servisní kryt (utahovací moment 5,5 Nm).
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5.6.4 Montáž nosné hadice na spínač DSC, DSK nebo DST

Demontáž ovladače DSC.
● Nasaďte ochranu proti lámání na řídící kabel seshora a otáčením bajonetové zástrčky oddělte spínač od řídící‐

ho kabelu, viz také oddíl  „Připojení ovladače“, Strana 33.
● Sejměte ochranu proti lámání z ovládacího kabelu.
● Otevřete servisní kryt a elektrický kryt, povolte šroub pouzdra na hadice vytáhněte ovládací kabel z řetězového

kladkostroje, viz také oddíl  „Výměna ovládacího kabelu“, Strana 99.

Montáž nosné hadice na spínač DSC

Obr. 15 

● Připevněte ochranu proti lámání (1) a koncovku hadice (2) na nosnou hadici (3) s novým ovládacím kabelem
(4).

● Vytáhněte nový ovládací kabel (4) na straně ovládacího spínače minimálně 5 cm z nosné hadice (3). Nosná
hadice u toho musí být natažená.

● Mírně vysuňte zásuvkovou objímku (5) ze zástrčky a zatlačte zástrčku (6) do ovládacího spínače DSC dokud
konektorové připojení necvakne dostatečně slyšitelně.

● Zatlačte zástrčku (5) do ovládacího spínače DSC.
● Protáhněte nosnou hadici (3) v nataženém stavu přes hadicový nástavec ovládacího spínače až k okraji po‐

uzdra a připevněte nosnou hadici (3) pomocí hadicové svorky (2). Šroub hadicové svorky (2) se musí nacházet
vzadu, jinak hrozí nesprávná poloha ochrany proti lámání (1).

● Ochranu proti lámání (1) opět posuňte přes ovladač. Dbejte přitom na polohovací pomůcky. Ochranu proti lá‐
mání (1) pevně přitlačte.

Montáž nosné hadice na spínač DSK

Obr. 16 

● Nasaďte ochranu proti lámání na řídící kabel seshora a povolte šroub krytu spínače DSK.
● Uvolněte koncovku hadice na hadicovém nástavci a odpojte konektorové připojení ovladače DSK.
● Připevněte ochranu proti lámání a koncovku hadice na nosnou hadici (3) s novým ovládacím kabelem (4).
● Odstraňte odlehčení od tahu (7) z ovladače DSK.
● Vytáhněte nový ovládací kabel (4) na straně ovládacího spínače minimálně 5 cm z nosné hadice (3). Nosná

hadice u toho musí být natažená.

Opatrně přestřihněte zásuvkovou objímku (5) štípačkami nebo obdobným nástrojem. Oddělte zásuvkovou ob‐
jímku (5) od ovládacího kabelu (4). Dejte pozor na to, aby se ovládací kabel nepoškodil.
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● Zaveďte ovládací kabel (4) do ovladače DSK a spojte zástrčky (6).
● Protáhněte nosnou hadici (3) v nataženém stavu přes hadicový nástavec ovládacího spínače až k okraji po‐

uzdra a připevněte nosnou hadici (3) pomocí hadicové svorky.
● Opět posuňte ochranu proti lámání přes ovladač.

Montáž nosné hadice na spínač DST

Obr. 17 

● Povolte hadicovou svorku na ochraně proti lámání, oba šrouby krytu pouzdra pod ochranou proti lámání a
šrouby pouzdra ovládacího spínače DST.

● Otevřete odlehčení od tahu (7) v ovládacím vypínači a odpojte konektorové připojení ovladače DST.
● Odstřihněte násadec ochrany proti lámání v souladu s geometrií nosné hadice a navlékněte hadicovou svorku,

kryt pouzdra a ochranu proti lámání (3) s novým ovládacím kabelem (4).
● Vytáhněte nový ovládací kabel (4) na straně ovládacího spínače minimálně 5 cm z nosné hadice (3). Nosná

hadice u toho musí být natažená.

Opatrně přestřihněte zásuvkovou objímku (5) štípačkami nebo obdobným nástrojem. Oddělte zásuvkovou ob‐
jímku (5) od ovládacího kabelu (4). Dejte pozor na to, aby se ovládací kabel nepoškodil.

● Zaveďte ovládací kabel (4) do ovladače DST a spojte zástrčky (6).
● Protáhněte nosnou hadici (3) v nataženém stavu až k okraji pouzdra, připevněte ochranu proti lámání takovým

způsobem, že zatáhnete šrouby krytu pouzdra a nasadíte nosnou hadici (3) pomocí hadicové svorky.
● Připojte ovladač.

Další kroky montáže

Obr. 18 

● Zatlačte těsnění (9) na pouzdro na hadice (8).
● Provlékněte nový ovládací kabel do řetězového kladkostroje a připoj‐

te ho.
● Našroubujte pouzdro na hadice.
● Uzavřete servisní a elektrický kryt.
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5.6.5 Pojízdný ovladač

Obr. 19 

Jednotlivé díly

Pol. Název složeno z Objednací
číslo

1 Plochý kabel 11-pólový + PE 720 139 45

2 Skříň zástrčky, kompletní

Skříň zásuvky

720 187 45
Rám pro instalaci
Kolíková vložka VC-AMS8
Ploché šroubení

3 Adaptér zástrčky, kompletní

Bajonetový uzávěr

720 087 45
Skříň hubice VC-MP-1-R-M25
Rám hubice VC-TR1/2M
Vložka pouzdra VC-TFS8

4 Kabelový zásobník 720 065 45
5 Ovladač DSE-10C 773 352 45
6 Aretace ovládacího kabelu -

Tab. 21 

Při použití kabelového zásobníku se používají výškově stavitelné stan‐
dardní kabely H4, H5, H8, H11.

Obr. 20 

Přípojky konektoru X40
Signál Žíla KOLÍK Žíla Signál

- - B4 B8 - -
PE PE B3 B7 - -
- - B2 B6 - -

Zvláštní F2 10 B1 B5 8 Vpravo
Vlevo 9 A4 A8 7 Spouštění

Zdvihání 6 A3 A7 5 Řídicí napětí
(24 V, STS)

Nouzový vypínač 4 A2 A6 3 Vzad
Vpřed 2 A1 A5 1 Zvláštní F1

Tab. 22 
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5.7 Zavěšení řetězového kladkostroje

5.7.1 Bezpečnostní pokyny pro zavěšení řetězového kladkostroje

NEBEZPEČÍ

Přetížení
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život v důsledku přetížení komponent.
Zavěšení / nosná konstrukce musí být dimenzovány pro maximální zatížení řetězovým kladkostrojem při použití
v souladu s jeho účelem.

NEBEZPEČÍ

Zřícení řetězového kladkostroje
Možné nebezpečí pro tělesné zdraví a život nebo poškození majetku.
Provoz řetězových kladkostrojů s pevně upnutým zavěšením (např. nosný třmen, kruhové oko, závěsný nosník)
při současném šikmém tahu je nepřípustný. Řetězový kladkostroj zavěšujte výkyvně. Při tuhém zavěšení je šik‐
mý tah při provozu vyloučen.

NEBEZPEČÍ

Zřícení řetězového kladkostroje
Možné nebezpečí pro tělesné zdraví a život nebo poškození majetku.
Řetězový kladkostroj nenechat viset s otevřeným nosným třmenem bez dozoru, nebo s ním pojíždět.

5.7.2 nosná konstrukce

Zdvihací zařízení s nosností ≥ 1000 kg musejí být vybavena v souladu s DIN EN 14492-2 pojistkou proti přetížení.

Řetězové kladkostroje DC se s prokluzovou spojkou používají jako pojistka proti přetížení s přímým účinkem. Pro‐
kluzová spojka musí být nastavena v souladu s nosností řetězového kladkostroje. Informace k nastavení nalezne‐
te ve výtisku „Zařízení na kontrolu prokluzové síly“  Tab. 3, Strana 7.

Faktor omezení síly podle DIN EN 14492-2 činí u řetězových kladkostrojů DC s nosností ≥ 1 000 kg:
ϕDAL = 1,6
Statické a dynamické síly, které vzniknou při zásahu pojistky proti přetížení, musejí být zohledněny při dimenzo‐
vání nosné konstrukce.
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5.7.3 Nosný třmen

Obr. 21 (A) DC 1 - 5 Nosný třmen otevřený; (B) DC 10 Navinutí 1/1; (C) DC 10 Navinutí 2/1; (D) DC-Pro 15 Navinutí 1/1; (E) DC-Pro 15 Navinutí
2/1

Pol. Název Pol. Název Pol. Název Pol. Název
1 Nosný třmen 2 Pojistná spona 3 Svorník 4 Distanční trubice (DC 10)

Tab. 23 

Při dodání řetězového kladkostroje je na něm kompletně namontován dlouhý nosný třmen (DC 1-10). Aby bylo
dosaženo optimálního rozměru C, může být namontován přiložený krátký nosný třmen (DC 1-10).

1. Vyjmout na jedné straně pojistnou závlačku a čep.

2. Zavěste nosný třmen (dle vinutí DC 10, DC 15) do vrchní konstrukce / pojezdu.

3. Prostrčte svorník skrz závěs a nosný třmen (dodatečná distanční trubice DC 10 (4)) a znovu zajistěte zaji‐
šťovací svorkou.

Je nutno dát pozor na to, aby byl nosný třmen namontován podle způsobu vedení řetězu v kladkostroji. V přípa‐
dě chybně namontovaného nosného třmenu bude řetězový kladkostroj viset šikmo. Pokud řetězový kladkostroj
visí šikmo, vede to k předčasnému opotřebení pohonu řetězu. Při zvláštních nástavbách na řetězovém kladko‐
stroji je nutno dbát na to, aby se vzala v úvahu kompenzace protiváhy.

5.8 Uzavírací šroub, odvzdušňovací ventil

Obr. 22 

Před uvedením kladkostroje do provozu se musí uzavírací
šroub (1) (zátka plus O-kroužek) vymontovat a našroubo‐
vat odvzdušňovací ventil. Viz také  „Převodovka / výmě‐
na oleje“, Strana 95

Utahovací momenty [Nm] DC-Pro 15
Uzavírací šroub M16 15
Odvzdušňovací ventil M16 15

Tab. 24 
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5.9 Připojení sítě

Obr. 23 

Pol. Název Pol. Název Pol. Název

A) Upevnění s odlehčením tahu
DC 1 - 5 1 Těsnicí hrdlo 4 připojení sítě

B) Upevnění s odlehčením tahu
DC 10 2 4pólová zástrčka 5 Vybrání pro kruhový kabel

C) Upevnění s odlehčením tahu
DC-Pro 15 3 Těleso zástrčky 6 Vybrání pro plochý kabel

Tab. 25 42 21
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K provedení síťové přípojky musejí být v závodě k dispozici vedení síťové přípojky, pojistky a zařízení k vypnutí a
zapnutí napájení. Pro přívod proudu potřebujete čtyřžílové vedení s ochranným vodičem PE, které odpovídá ta‐
bulce v  „Elektrické parametry“, Strana 19.

Uvědomte si prosím, že délka přívodního kabelu u příslušného průřezu nesmí být překročena, protože v opačném
případě by byl úbytek napětí příliš vysoký a při rozběhu motoru by se vyskytly problémy způsobené nedostateč‐
ným napětím.

Proveďte elektrické připojení

● Nejdříve zkontrolujte, zda údaje o napětí a kmitočtu na typovém štítku stroje souhlasí s parametry vaší elektric‐
ké sítě. Zajistěte, aby vedení síťové přípojky bylo vypnuto (bez napětí) a zabezpečeno proti opětnému zapnutí.

● K připojení přívodu musí být servisní kryt odstraněn.
● Používejte prosím dodanou sadu síťové přípojky k vytvoření zásuvkového spojení pro vedení síťové přípojky.
● Vystřihněte hrdlo (1) podle geometrie síťového vedení.
● Při kruhovém vedení v rozsahu značení 7 až 13, při plochém vedení v rozsahu značení 18x7 až 20x8. Zohled‐

něny jsou průřezy vodiče 4 x 1,5 mm2 nebo 4 x 2,5 mm2.
● Nasuňte hrdlo (1) na síťové vedení. Dbejte přitom na to, aby hrdlo (1) těsně sevřelo kabel, a tím byl dodržen

druh ochrany.
● Připojte síťový vodič k zástrčce (2) na svorkách L1, L2, L3 a PE. V případě potřeby je možno použít dodaná

koncová pouzdra žil.
● Zasuňte zástrčku (2) až k zapadnutí do tělesa (3) a uzavřete těleso (3) hrdlem (1).
● Poté zástrčku (2) zasouvejte do řízení do té doby, dokud se těleso (3) s držákem karet nezajistí.
● Nakonec je nutné síťový vodič vložit do průchodky na tělese a upevnit svorkou s odlehčením tahu. U DC 1 až

5 musí být podle typu kabelu (plochý anebo kruhový) svorka s odlehčením tahu otočena vhodně k obrysu ka‐
belu.

● Všechny části tělesa musejí bezpečně zapadnout, aby bylo zaručeno těsnění!
● Po připojení síťového vedení je nutné před uvedením řetězového kladkostroje do provozu zkontrolovat prů‐

chodnost připojení ochranného vodiče.
● Síťová zástrčka se nesmí vytahovat pod zatížením!

Sled fází pro připojení k třífázové síti
Řetězový kladkostroj je konfigurován na pravotočivou (směr otáčení hodinových ručiček) síť R-S-T. Při připojení
fází R-S-T na L1-L2-L3 v uvedeném pořadí souhlasí tlačítka zvedání a spouštění s pohyby závěsného háku. Ná‐
sledně je třeba zkontrolovat směr pohybu, jak je popsáno dále. Pokud není u připojovacího kabelu znám sled fází,
provede se správné připojení následujícím způsobem.

Zkouška směru pohybu
K přezkoušení fázově správné přípojky musí být řetězový kladkostroj zapnut. Zapněte síť, odblokujte nouzové za‐
stavení a zmáčkněte na ovládacím spínači tlačítko pro „zdvihání“. Závěsný hák se nyní musí pohybovat nahoru.

VAROVÁNÍ

Chybný směr pohybu
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život v důsledku chybného směru pohybu.
– Když směr pohybu není v pořádku, odpojte na síťovém vypínači přívod napětí a zkontrolujte stav bez napě‐

tí.
– Vyměňte vodiče L2 a L3 přívodního vedení na síťovém vypínači.

5.10 Schémata zapojení a řídicí karty

5.10.1 Všeobecné informace ke schématům zapojení

Další schémata zapojení viz „www.dc.demag-designer.com“.
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Další schémata elektrického zapojení s pohonem pojezdu E11 / E34 viz  Tab. 3, Strana 7 Návod k montáži
pohonu pojezdu E11-E34 DC (II).

Další informace k pohonu pojezdu E11 / E34 viz  Tab. 3, Strana 7 Návod k montáži pohonu pojezdu E11-E34
DC (I).

Další informace ke koncovému vypínači pojezdu kočky, objednací číslo 716 663 45, viz  Tab. 3, Strana 7 Ná‐
vod k montáži pohonu pojezdu E11 - E34 DC (I).
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5.10.2 Schéma el. zapojení samostatného zdvihacího zařízení DC 1 - 15
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5.10.3 Řídicí karta

Obr. 27 

Pol. Název Svorkovnice Funkce
1 Konektorové připojení X8 Motor
2 Konektorové připojení X6 Brzda
3 Relé  Rychle/pomalu
4 Relé  Zvedání/spouštění
5 Relé  Zvedání/spouštění
6 Stykač  Zap/vyp
7 Transformátor   
8 Konektorové připojení X1 Síť
9 Vidlicová světelná závo‐

ra
 Vysílač impulzů

10 Infračervená vysílací
dioda

 Infračervené rozhraní

11 7segmentová LED  Multifunkční displej mj.: počítadlo provozních hodin, indikace stavu, indikace chybových kódů
12 Konektorové připojení X4 Provozní koncový vypínač přepojovací most
13 Slepá zástrčka X5 Pojezd (volitelný)
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Pol. Název Svorkovnice Funkce
14 Konektorové připojení X3 Ovládací kabel
SN... Sériové číslo  Nálepka s:

- Sériové číslo „SN ...“
- Stav změn „SZ...“
- Kalendářní týden/rok výroby „**/**“

Tab. 26 

Obr. 28 Kolík 1 (1)

Zástrčka
RJ45

Funkční obsazení

KOLÍK Ovládací kabel X3 (14) Pojezd X5 (13)
1 Zvláštní F1 Zvláštní F1
2 Jeřáb vpřed Jeřáb vpřed
3 Jeřáb zpět Jeřáb zpět
4 Nouzový vypínač Nouzový vypínač
5 Napájení ovladače Napájení ovladače
6 Zdvihání 24 V AC řetězového kladkostroje
7 Spouštění Referenční potenciál ovladače
8 Kočka doprava Kočka doprava
9 Kočka doleva Kočka doleva

10 Zvláštní F2 Zvláštní F2
Tab. 27 

Obr. 29 Kolík 1 (1)

 Funkční obsazení
KOLÍK Mezní vypínač zdvihu X4 (12)

1
Zdvihání

2
3

Spouštění
4

Tab. 28 

5.11 Parametrizace ovladačem

5.11.1 Všeobecně

K individuálnímu přizpůsobení řetězového kladkostroje pro určité použití existuje možnost nastavení parametrů.
Nastavení parametrů se provádí pomocí ovládacího spínače v součinnosti se 7segmentovým displejem ve spodní
části řetězového kladkostroje.
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5.11.2 Význam tlačítek

Obr. 30 

1 „Zvedání“ - převzetí volby 2 „Spouštění“ - pokračování ve výběru para‐
metru nebo volby

3 „Nouzové zastavení“ - ukončení nastavo‐
vání parametrů (změny se uloží)

Tab. 29 

5.11.3 Význam parametrů

Od verze softwaru 2.10 lze nastavovat následující parametry:

Zobrazené č. parametru Název parametru Zobrazená hodnota parametru Poznámka
0. -   
1. -   

2. Zdvihací zařízení - pouze
rychlost V2

n. Tovární nastavení V1/V2
Y. V2

3. Zablokování ovladače
n. Tovární nastavení Ovladač se zablokuje při stisknutí většího

počtu tlačítek.

Y. Dojde-li k současnému stlačení tlačítek zdvihání a spouštění,
bude mít prioritu tlačítko, které bylo stisknuto jako první.

4.
časově řízené spuštění

(například pro tandemový
provoz)

n. Tovární nastavení Spuštění v závislosti na počtu otáček

Y. Časově řízené spuštění

5. -   
6. -   
7. -   
8. -   
9. -   

Tab. 30 

5.11.4 Spuštění režimu parametrizace

Obr. 31 

1. Obslužný krok:
Aktivujte nouzové zastavení.

2. Obslužný krok:
Stiskněte a držte tlačítko „Zdvihání“, a odblokujte
nouzové zastavení. Vyčkejte zhruba 10 vteřin.

3. Obslužný krok:
Jakmile se zobrazí „P.“, uvolněte tlačítko „Zdvihání“.

7-segmentový displej: 8. 7-segmentový displej: (zobrazen bod) 7-segmentový displej: P.
Tab. 31 

50 21
1 

27
3 

44
/1

91
21

7



Obr. 32 

4. Obslužný krok:
Zhruba po 2 sekundách zobrazení „P.“ zhasne. Zno‐
vu stiskněte tlačítko „Zdvihání“ a ponechte ho stla‐
čené, dokud se nezobrazí „o.“ (jako OK).

5. Obslužný krok:
Uvolněte tlačítko. Režim parametrizace je nyní ak‐
tivní.
Jestliže byl režim parametrizace aktivován, zobrazí
se vždy po 2 sec. postupně číslice „0.“ až „9.“. změ‐
na

6. Obslužný krok:
Je možné rovněž rychleji přepínat mezi položkami
nabídky stisknutím tlačítka „Spouštění“.
Každá číslice představuje jeden parametr, viz
 „Význam parametrů“, Strana 50.

7-segmentový displej: o. 7-segmentový displej: 0. → 1. ··· 9. 7-segmentový displej:
Tab. 32 

Obr. 33 

7. Obslužný krok:
Stisknutím tlačítka „Zdvihání“ se vybere aktuálně zo‐
brazený parametr. Současně dojde k přepnutí do
nabídky výběru hodnot parametru. Aktuálně nasta‐
vená hodnota se nyní symbolicky zobrazí jako znak
„A“, „B“, „C“, atd.
Význam znaků viz  „Význam parametrů“,
Strana 50.

8. Obslužný krok:
Pokud se má nastavit jiná hodnota, musí se tlačítko
„Spouštění“ stisknout tolikrát, až se na displeji objeví
požadovaná hodnota.

9. Obslužný krok:
Výběr se provede opět tlačítkem „Zvedání“, přičemž
dojde opět k návratu do režimu výběru parametrů.

7-segmentový displej: A. b. C. 7-segmentový displej: 7-segmentový displej:
Tab. 33 

Obr. 34 

10. Obslužný krok:
Stisknutím tlačítka „Nouzového vypnutí“ dojde k přepnutí přístroje do normálního provozu.
Všechny změny se předtím uloží.
7-segmentový displej:

Tab. 34 
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5.12 Nastavení spodní polohy háku

Obr. 35 

Pol. Název Pol. Název
1 Nárazník (volitelný koncový vypínač) 4 Zarážka
2 Tlumící deska 5 Nezatížená větev řetězu
3 Nárazníkový plech   

Tab. 35 

Při stanovení dráhy háku / výšky zdvihu je nutno dbát na to, aby byl závěsný hák v nejnižší poloze háku položen
na podlaze Standardně jsou řetězové kladkostroje vybaveny pro dráhu háku 5 m nebo 8 m.

Zarážku pevně umístěte na 5. článku řetězu nezatížené větve řetězu.
● Dbejte na pořadí montáže! Viz také  „Montáž nárazníku / vypínací pružiny“, Strana 90

Utahovací momenty [Nm] DC 1 DC 2 DC 5 DC 10 DC-Pro 15
Zarážka 4,0 4,3

Tab. 36 

Ke zmenšení dráhy háku je nutno postupovat následujícím způsobem:

1. Popojet s hákem, jak znázorněno na obrázku.

2. Řetězový kladkostroj aktivací spínače nouzového zastavení anebo síťové přípojky uvést do klidu a zajistit
proti opětovnému zapnutí.

3. Demontujte zásobník řetězu  „Demontáž zásobníku řetězu“, Strana 71.

4. Uvolněte zarážku na straně řetězového zásobníku.

5. Bezprostředně za nárazníkem připevněte zarážku. Nezatížená větev řetězu za zarážkou musí mít nejméně 5
článků řetězu.

6. Řetěz uložte do zásobníku a opět namontujte na řetězový kladkostroj.

7. Po opětovném zapnutí zkontrolujte nastavení nejspodnější polohy háku popojetím háku a nastavenou dráhu
háku nechte jednou úplně projet.
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6 První uvedení do provozu

6.1 Bezpečnostní pokyny pro první uvedení do provozu

Stroj smí být předán teprve tehdy, když byla příslušnou zkouškou prokázána jeho bezpečnost  „Kontroly při
uvedení do provozu, předání“, Strana 54.

VAROVÁNÍ

Při prvním uvedení stroje do provozu ještě není zajištěna jeho provozní bezpečnost.

Stroje smějí být do provozu uvedeny teprve tehdy, když jsou namontovány v souladu s návodem k montáži.

– Uvedení do provozu smí provést pouze odborník.
– Před uvedením do provozu zkontrolujte montáž / funkci bezpečnostních zařízení.
– Zkontrolujte soulad síťového napětí a síťové frekvence s údaji na výkonovém štítku.
– Ručně pojíždějte s pojezdy a zkontrolujte, zda je jejich chod po celé délce kolejového profilu lehký a neza‐

sekává se (je-li to možné).
– Před zahájením prací zajistěte dostatečný prostor pro provedení montáže.
– Zajistěte pracovní a rizikovou oblast.
– Noste ochranné vybavení!
– Pro bezpečný provoz je nutné zajistit dostatečné osvětlení.

Požadavky na osvětlení na pracovišti jsou uvedený v směrnici DIN EN 12464.

Činnosti týkající se prvního uvedení do provozu smějí být prováděny pouze vyškoleným odborným personálem,
protože:
● může být nutné, aby byly při nastavování nebo funkčních zkouškách vyřazeny z činnosti bezpečnostní opatře‐

ní,
● při prvním uvedení do provozu může být nutné pracovat v nebezpečné oblasti.

6.2 Zkušební předpisy

VAROVÁNÍ

Nedodržení provozních předpisů a předpisů o údržbě
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život.
Dodržení veškerých zkušebních předpisů je podstatnou součástí zajištění provozní bezpečnosti stroje.
Je bezpodmínečně nutné provést předepsané zkoušky.
Všechny zkoušky musí provozovatel provést v uvedených časových intervalech / okamžicích a zdokumentovat
je.
– Kontrola podle předpisů platných v dané zemi provozu, např. podle pravidel německého zákonného úrazo‐

vého pojištění DGUV.
Provozovatel musí zajistit, aby byly motorově poháněné řetězové kladkostroje před prvním uvedením do
provozu a po zásadních změnách před opětovným uvedením do provozu zkontrolovány odborníkem. To
platí také pro ručně poháněné nebo částečně motorově poháněné řetězové kladkostroje s nosností přes‐
ahující 1000 kg.

– Dodržujte všechny seřizovací, údržbářské a kontrolní postupy a termíny včetně pokynů týkajících se výmě‐
ny dílů či příslušenství, které jsou uvedeny v návodu k provozu!

– Hodnoty pro měření hladiny akustického tlaku podle DIN 45 635 jsou uvedeny v  „Emise hluku / hladina
akustického tlaku“, Strana 23

Tyto činnosti smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci!
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6.3 Kontroly před prvním uvedením do provozu

Provozovatel je povinen před prvním uvedením stroje do provozu provést následující zkoušky:

Činnost Část Zkouška
Kontrola průchodnosti připojení ochranného vodiče - X
Kontrola zařízení nouzového vypnutí - X
Zkouška směru pohybu  „Připojení sítě“, Strana 42 X
Kontrola 7segmentového displeje  „7segmentový displej pro provozní stav a zobrazování poruch“, Stra‐

na 27,
 „Zobrazení verze softwaru, provozních hodin, počet cyklů“, Strana 28

X

Kontrola namazání řetězu (při intenzivním provozu se musí řetěz mazat
častěji)

 „Disponibilní řetězy pro zdvihací zařízení“, Strana 77 X

Kontrola funkce provozního koncového vypínače zdvihání  „Kontrola provozního koncového vypínače“, Strana 72 X
Kontrola funkce provozního koncového vypínače spouštění  „Kontrola provozního koncového vypínače“, Strana 72 X
Kontrola odpojovacího nárazníku / odpojovací pružiny / ovladače provo‐
zního koncového vypínače

 „Kontrola odpojovacího nárazníku / odpojovací pružiny“, Strana 89,
 „Kontrola ovladače provozního koncového vypínače“, Strana 72

X

Kontrola nepoškozenosti kabelu a dílů skříně ovladače - X
Kontrola funkce brzdy - X
Kontrola háku a pojistky hrdla háku  „Kontrola závěsného háku“, Strana 84 X

Tab. 37 

6.4 Kontroly při uvedení do provozu, předání

VAROVÁNÍ

Zakázaný provoz
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život, jestliže je stroj provozován bez předcházející kontroly.
Stroje smějí být do provozu uvedeny teprve tehdy, když jsou zkontrolovány v souladu s předpisy úrazové pre‐
vence.

Provozovatel při prvním uvedení stroje do provozu vhodnými opatřeními, které sám učiní nebo zařídí jejich učině‐
ní, zjistí, zda zařízení k uchopení břemene a stroje mohou bez omezení bezpečně pracovat. Uvedená opatření
musejí mít na zřeteli statické a dynamické vlastnosti stroje.

Při uvedení do provozu je nutné zkontrolovat:
● Řádný stav nosné konstrukce a nosnost řetězového kladkostroje.
● Bezpečnostní zařízení musejí být plně k dispozici a účinné.
● Volné rozměry a bezpečné vzdálenosti musejí být dodrženy.
● Zařízení nouzového vypnutí musí být zkontrolováno stisknutím nouzového vypínače.

Při prvním uvedení do provozu je nutné zkontrolovat všechny možnosti řádného použití stroje, vždy při nejvyšším
přípustném zatížení. Dále je nutné zkontrolovat funkci bezpečnostních zařízení (například zdvihání nadměrného
břemene). Zároveň je nutné zkontrolovat chování řetězového kladkostroje při nesprávném použití.

Před předáním stroje je nutné zařídit různé zkoušky stroje:
● kontrola použitelnosti stroje,
● přejímací zkouška.

Jakmile je zajištěn provozně bezpečný stav řetězového kladkostroje, mohou být vyhotoveny zkušební protokoly.
Při předávání stroje budou předány protokoly o provedení zkoušek (zkušební kniha; při dodržení předpisů plat‐
ných v zemi použití).
Po předání stroje smí být stroj používán k účelu, k němuž byl vyroben.
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7 Obsluha

7.1 Bezpečnostní pokyny pro obsluhu

VAROVÁNÍ

Nesprávná obsluha
Při nesprávné obsluze hrozí riziko poranění.
Nesprávná obsluha může vést k těžkým poraněním osob nebo škodám na majetku. Zařízení smí obsluhovat po‐
uze oprávněný a poučený personál, který dodrží veškeré předpisy úrazové prevence a bezpečnostní předpisy.
Respektujte a dodržujte národní předpisy pro provoz jeřábů a zdvihacích zařízení.
– Školení personálu obsluhy zajišťuje provozovatel.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí pohmoždění
Při zdvihání nebo spouštění břemen hrozí riziko poranění v důsledku pohmoždění částí těla nebo zachycení
oděvu a vlasů:
– Nedotýkejte se řetězu.
– Nedotýkejte se horního nebo dolního náběhu řetězu.
– Při výměně rychlovýměnné spojky u Manuliftu nesahejte do oblasti spojky.
– Při zdvihání břemene nesahejte mezi hrdlo háku a prostředek k uchopení břemene.
– Při pokládání břemene se nesmějí v bezprostřední nebezpečné oblasti nacházet žádné osoby.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálení
Při provozu řetězového kladkostroje hrozí při dotyku nebezpečí popálení.
Nedotýkejte se zahřáté skříně motoru.

VAROVÁNÍ

Volně zavěšené břemeno! Padající díly!
Při pádu zavěšeného břemene vzniká riziko pro zdraví a život.
Jakékoliv zdržování osob v nebezpečné oblasti je zakázáno
– Udržujte dostatečně bezpečnou vzdálenost.
– Nikdy nevstupujte pod zavěšené břemeno.
– Zdvihání břemene nad osobami je zakázáno.
– Noste ochranné vybavení!

VAROVÁNÍ

Nedodržení provozních předpisů / předpisů k bezpečnosti práce
Při nerespektování platných předpisů hrozí nebezpečí pro tělesní zdraví a život.
Při provozu stroje je nutné respektovat provozní předpisy platné v příslušné zemi, například pravidla německého
zákonného úrazového pojištění DGUV.
– Výtisk provozních předpisů, objednací číslo 201 050 45 umístěte tak, aby do něj mohla obsluhující osoba

vždy nahlédnout (například na síťový vypínač).

Stroj nesmí být uveden do provozu nebo musí být z provozu okamžitě odstaven, jestliže byly zjištěny nedostatky
nebo nesrovnalosti, pokud jde o provozní bezpečnost nebo funkci stroje.
Bezpečnostní zařízení se nesmí odstavovat z činnosti, ani se nesmí pozměňovat v rozporu s jejich určením.

Zajištění provozní bezpečnosti
Na základě zvláštních místních podmínek anebo ve zvláštních případech nasazení mohou nastat situace, které
nebyly v době sestavování této kapitoly známé. Provozovatel musí v takovém případě zajistit bezpečný provoz,
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respektive stroj uvést do klidového stavu, dokud nebudou na základě dohody s výrobcem nebo jiným kompetent‐
ním orgánem stanovena a provedena opatření pro zajištění bezpečného provozu.
V případě odstavení (například při zjištění nedostatků v provozní bezpečnosti a provozní spolehlivosti, při nouzo‐
vých situacích, provozních poruchách a údržbářských pracích, zjištěném poškození anebo po ukončení práce)
musí pracovník obsluhy provést veškerá předepsaná bezpečnostní opatření a kontrolovat jejich automatické pro‐
vedení.
Práce na elektrickém vybavení smějí provádět pouze elektrikáři.

7.2 Zapnutí

7.2.1 Kontroly před zahájením práce

Pracovník obsluhy se musí před zahájením práce přesvědčit o řádném a provozně bezpečném stavu stroje.
Před zapnutím / uvedením stroje do chodu je třeba zkontrolovat, zda nemůže být při provozu zdvihacího zařízení
nikdo ohrožen! Pokud pracovník obsluhy zpozoruje přítomnost osob, které by mohly být provozem ohroženy, mu‐
sí provoz ihned přerušit a nesmí jej obnovit dříve, než tyto osoby opustí nebezpečnou oblast.
Při nedostatcích, které ohrožují provozní bezpečnost a spolehlivost, je nutno řetězový kladkostroj neprodleně
uvést do klidu. Nedostatky bezpečnostního charakteru jsou v tomto smyslu např.:

● poškození elektrických zařízení, vedení anebo izolací,
● opožděná funkce anebo selhání brzd a bezpečnostních zařízení,
● chybějící kryty nebo části pláště, nebo
● poškození na řetězu nebo na nosných dílech.

Kdokoli zjistí bezprostřední ohrožení osob, musí neprodleně aktivovat tlačítko pro nouzové zastavení. To platí i při
výskytu škod na dílech zařízení a vybavení, u kterých se vyžaduje neprodlené zastavení.
Pokud je kladkostroj odstaven z provozu při závadě ohrožující bezpečnost, musí být zajištěn proti zprovoznění do
doby, než jej prohlédne odborník a nezjistí, že závada byla odstraněna a provoz zařízení je bezpečný.
Před zahájením práce:

● Používejte ochranné vybavení.
● Zkontrolujte, zda se v nebezpečné oblasti zařízení nezdržují žádné osoby.

7.2.2 Kontroly funkce

Pokyn pro uživatele v působnosti Spolkové republiky Německo podle pravidel německého zákonného úrazového
pojištění DGUV:
Podle pravidel DGUV musí jeřábník před začátkem práce mimo jiné zkontrolovat funkci zařízení nouzového vy‐
pnutí. Toto se netýká prokluzových spojek ve funkci nouzového koncového vypínacího zařízení, které se před za‐
čátkem práce nemusí kontrolovat. Řetězové kladkostroje DC mají jako nouzové koncové vypínací zařízení proklu‐
zovou spojku, kterou jeřábník kontrolovat nemusí, takže odpadá zařízení pro překlenování koncových vypínačů,
na které se při provozu najíždí.
Před zahájením práce je nutné zkontrolovat zásadní funkce stroje:

Činnost Část Zkouška
Kontrola zařízení nouzového vypnutí - X
Kontrola 7segmentového displeje  „7segmentový displej pro provozní stav a zobrazování poruch“, Stra‐

na 27,
 „Zobrazení verze softwaru, provozních hodin, počet cyklů“, Strana 28

X

Kontrola namazání řetězu (při intenzivním provozu se musí řetěz mazat
častěji)

 „Disponibilní řetězy pro zdvihací zařízení“, Strana 77 X

Kontrola funkce provozního koncového vypínače zdvihání  „Kontrola provozního koncového vypínače“, Strana 72 X
Kontrola odpojovacího nárazníku / odpojovací pružiny / ovladače provo‐
zního koncového vypínače

 „Kontrola odpojovacího nárazníku / odpojovací pružiny“, Strana 89 X

Kontrola nepoškozenosti kabelu a dílů skříně ovladače - X
Kontrola funkce brzdy - X
Kontrola háku a pojistky hrdla háku  „Kontrola závěsného háku“, Strana 84 X

Tab. 38 
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7.3 Provoz

7.3.1 Bezpečnost provozu

NEBEZPEČÍ

Přetržení řetězu a pád břemene
Při častém najíždění na nouzový doraz koncové polohy může dojít k prasknutí řetězu nebo pádu břemene.
U řetězových kladkostrojů bez provozního koncového vypínače, případně s vadným provozním koncovým vypí‐
načem, plní prokluzová spojka řetězového kladkostroje funkci nouzového dorazu koncové polohy. Na tento nou‐
zový doraz koncové polohy je možné najíždět pouze ve výjimečných případech, to znamení nikoliv běžně v pro‐
vozu. Při aktivaci prokluzové spojky je řetěz vystaven velkému dodatečnému zatížení.
Z tohoto důvodu je proto nutné každý den zkontrolovat funkci „provozního koncového vypínače zdvihání“.

VAROVÁNÍ

Přetížení
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život.
Zatížení, která přesahují hodnoty na výkonovém štítku, jsou zásadně zakázána!
– Respektujte maximální přípustné zatížení zdvihacího zařízení.
– Používejte prostředky k uchopení břemene, které jsou dostatečně dimenzovány.
– Prostředky k uchopení břemene používejte v souladu s tím, k jakému účelu byly vyrobeny.

VAROVÁNÍ

Pohyblivé díly se mohou dát do pohybu.
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život.
Ovladač je konstruován jako závěsný ovladač vedený napájecím kabelem. Jako pracovní prostředek smí být
používán pouze zavěšený. Odkládání na přepravní kontejnery, pracovní lavice, atd. jakož i všechny ostatní for‐
my odložení jsou nepřípustné.

Důležité pokyny k provozu
Během provozu respektujte následující pokyny:

– Stroj okamžitě odstavte z provozu, jestliže zjistíte nedostatky nebo nesrovnalosti ohledně jeho funkce.

– Provozovatel je povinen alespoň jednou za směnu zkontrolovat, zda stroj nevykazuje viditelné poškození, a
případná poškození neprodleně nahlásit.

– Bezpečnostní zařízení nevyřazujte z činnosti.

– Běžné provozní najíždění na dorazy není dovoleno, například: Nouzová koncová zastavovací zařízení (nou‐
zový mezní vypínač), nouzový doraz (prokluzová spojka nebo nouzový koncový vypínač), nárazník kolejnice
nebo koncový nárazník jako způsob zastavení pohybu kočky nebo jeřábu, spodní blok háku, případně spod‐
ní kladnice, proti koncovým dorazům. Neustálé najíždění na tyto dorazy může vést k vážnému poškození,
případně až přetržení řetězu řetězového kladkostroje.

– Dodržujte veškeré předpisy, které upravují řádné zatížení řetězu.

– V žádném případě se nedotýkejte otáčejících se dílů a udržujte od nich dostatečně bezpečnou vzdálenost,
aby nedošlo k zachycení žádné části těla, vlasů nebo částí oděvu.

– Pro bezpečný provoz je nutné zajistit dostatečné osvětlení.
Požadavky na osvětlení na pracovišti jsou uvedený v směrnici DIN EN 12464.

7.3.2 Uchopení břemene

– Prostředek k uchopení břemene a břemeno musejí být zavěšeny kloubově. Tuhé spoje neumožňují kontrolu
síly a vedou k lomům z únavy. Aby byl řetěz chráněn před nepřípustným zkrucováním při otáčení břemena,
nesmí být blokován otáčivý pohyb ve spodním bloku háku / spodní kladnici.
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– Otočení nebo převrácení spodní kladnice u vinutí 2/1 není přípustné; srovnané články řetězu musejí ležet
proti sobě nepřekroucené.

– Při zavěšení břemene dávejte pozor na to, aby nemohlo dojít k sesunutí břemene nebo závěsného prostřed‐
ku z háku nebo aby se břemeno při uchopení a složení nemohlo svalit, rozpadnout, sklouznout nebo odvalit.

– Při zdvihání břemene musí být hák ve svislé poloze tak, aby pojistka háku nebyla namáhána prostředky na
zavěšování a tak nemohla být poškozena.

– Přeprava osob není dovolena.

– Nosnost uvedená na štítku s údajem o nosnosti udává maximální přípustné zatížení, které nesmí být překro‐
čeno. Jedná se o součet zdvihového zatížení a hmotnosti prostředku k uchopení břemene. Smí se používat
pouze schválené závěsné zařízení. Nosnost zařízení k uchopení břemene nesmí být překročena.

7.3.3 Manipulace s břemenem

– Při zdvihání nebo pojíždění zaujměte takovou pozici, abyste měli volný výhled na nebezpečnou oblast, pří‐
padně povolejte druhou osobu, která bude sledovat nebezpečnou oblast.

– Se zdvihacím zařízením, kočkou, jeřábem s ručním pojezdem smí být pojížděno pouze ručně tažením nebo
tlačením v oblasti břemene, spodní kladnice nebo spodního bloku háku. Nikdy netahejte za ovladač.

– Břemena s ručním pojezdem nesmějí být nikdy vrhána, musí být vedena rukou.

– Zavěšená břemene nesmějí být přepravovány nad osobami.

– Zavěšená břemena nesmějí být vlečena nebo tažena šikmo. V případě úhlu přesahujícího 4° může dojít k
poškození pohonu řetězu.

– Zaseknutá nebo vzpříčená břemena nesmějí být odtrhávána pomocí řetězového kladkostroje.

– Visící břemena nesmí být ponechána bez dozoru.

– Řetěz nesmí být otáčen přes hrany, ani nesmí být používán jako nosná smyčka.

– Nenechte břemena zapadnout do nezatíženého řetězu.

– Rozkývání dopravovaného břemene není dovoleno (například složení břemene na vibrátor, který je v provo‐
zu).

– Řetězové kladkostroje musejí být zavěšeny tak, aby bylo zabráněno bočnímu nárazu na pevné nástavby,
např. při otáčení otočných jeřábů.

– Zabraňte zdvihnutí břemene při plné rychlosti.

– Zabraňte krokovému provozu.

7.3.4 Rozdělení zátěže

Obr. 36 

POZOR

Předčasné opotřebení vedení řetězu a řetězu!
Nebezpečí pádu břemene.
Zabraňte nerovnoměrnému zatížení větví řetězu. To vede
k prasknutí řetězu a poškození vedení řetězu.
Vzpříčení řetězu nebo příliš velká vůle řetězu a řetězové‐
ho kola zničí vedení řetězu:
– před zdviháním / spouštěním odstraňte případné uzly

na řetězu nebo vzpříčení řetězu.
– Sledujte spodní kladnicí nebo spodní blok háku pro

zamezení vzniku např. uzlů na řetězu nebo vzpříčení
řetězu.
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7.3.5 Funkce zařízení nouzového vypnutí

Při stisknutí tlačítka nouzového zastavení je motor zdvihu neprodleně oddělen od elektrického napájení a mecha‐
nická brzda zapadne a uvede pohyb do klidového stavu. Opětovné uvedení do provozu odblokováním tlačítka
nouzového vypnutí je možné jen tehdy, pokud současně nepůsobí povely ke zvedání nebo spouštění (nutnost nu‐
lové polohy). Účinnost funkce nouzového zastavení závisí na řádném stavu mechanické brzdy. Je-li zjištěna ne‐
obvykle dlouhá brzdná dráha, může být příčinou nepřípustné opotřebení brzdy. V tomto případě musí být brzda
neprodleně přezkoušena znalcem.

7.3.6 Funkce prokluzové spojky

Řetězový kladkostroj má prokluzovou spojku, kde se spouští při přetížení. Poté se automaticky zapne brzda a vy‐
pne se motor. Po aktivaci prokluzové spojky je možné provést pouze spuštění. Proto není možné zvednout ze
země nadměrně těžké břemeno. Již zavěšené břemeno lze pomocí tlačítka spouštění bezpečně spustit na zem.
Poté co byl proveden spouštěcí pohyb, je možné opakované zdvihání. Pokud prokluzová spojka vypíná již při
jmenovitém zatížení, musí změřit třecí sílu odborník a případně ji znovu seřídit.

7.3.7 Funkce omezovače zdvihu

Po detekci omezovače dráhy zdvihu je možný jenom pohyb v opačném směru. Zdvih je na koncích řetězu ome‐
zen dorazy. Tím se uvede do činnosti prokluzová spojka jako nouzové koncové vypínací zařízení; automaticky se
zapne brzda a vypne motor. Aktivace nouzového koncového vypínacího zařízení způsobí zobrazení varovného
hlášení na displeji. Najetí na nouzové koncové vypínací zařízení je zabráněno kontakty provozního koncového
vypínače, které se aktivují elastickými nárazníky na dorazu a pohyb včas vypnou.
U řetězového kladkostroje DC-Com bez koncového provozního vypínače není najíždění na nouzové koncové vy‐
pínací zařízení přípustné.
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7.4 Nouzový vypínač

Obr. 37 Umístění nouzového vypínače (1)

VAROVÁNÍ

Neoprávněné, ledabylé nebo mylné opětovné zapnutí.
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život.
Před opětovným zapnutím stroje je nutné zkontrolovat, zda byla odstraněna příčina nouzového vypnutí.
Zařízení nouzového vypnutí nesmí být použito k běžnému provoznímu vypnutí stroje.

Každý řetězový kladkostroj má zařízené pro nouzové vypnutí, kterým lze v případě ohrožení zastavit pohyb.
Tlačítko nouzového vypnutí je na ovladači umístěno viditelným způsobem. Kdokoli zjistí bezprostřední ohrožení
osob, musí neprodleně aktivovat tlačítko pro nouzové zastavení. To platí také při poruchách funkce a poškoze‐
ních dílů stroje a výbavy, které vyžadují okamžité uvedení stroje do klidového stavu a jeho zabezpečení.

● Aby se nouzový vypínač aktivoval, je nutné jej stisknout až na doraz. Vypínač se přitom automaticky zablokuje
a dojde k zastavení řetězového kladkostroje.

● K odblokování stisknutého nouzového vypínače otočte tlačítkem ve směru šipky (ve směru otáčení hodinových
ručiček) a nechte jej v uvolněném stavu.

Stroj po stisknutí nouzového vypínače zapněte teprve tehdy, až se odborník přesvědčí o tom, že:
● byla odstraněna příčina, která vedla k použití této funkce, a
● další provoz stroje nebude znamenat žádné nebezpečí.

Ovladač

Řetězový kladkostroj Demag je dle objednávky vybaven různými ovladači. Obsluha ovladače a obsazení tlačítek
je nutné zjistit v příslušných výtiscích, viz  Tab. 3, Strana 7.
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7.5 Odstavení stroje z provozu

7.5.1 Odstavení stroje z provozu při poruchách

Stroj je nutné okamžitě vypnout při následujících poruchách:
● při poškození elektrických zařízení a kabelů, jakož i částí izolace,
● při výpadku brzd a bezpečnostních zařízení.

7.5.2 Odstavení z provozu při ukončení práce

Na konci práce nebo při opuštění pracovní oblasti musejí být přijata následující opatření:
● Umístěte zdvihací zařízení mimo přepravní prostor.
● Zajeďte s nezatíženým zdvihacím zařízením do klidové polohy.
● Stiskněte tlačítko nouzového zastavení.
● Na síťovém vypínači nebo odpojovači vypněte zdvihací zařízení.

Na konci práce nebo při opuštění pracovní oblasti odpojte řetězový kladkostroj od sítě. Zůstává-li řetězový klad‐
kostroj Demag trvale připojený k síti, dbejte na následující:
● Řetězový kladkostroj není zajištěn proti neoprávněnému nebo náhodnému zapnutí, a tedy ani proti nepředví‐

daným pohybům.
● Při úderu blesku mohou vzniknout škody v důsledku přepětí.
● Provádějte pečlivou kontrolu přívodního vedení a elektroinstalace v kratších intervalech.
● Příkon ovládání řetězového kladkostroje je v klidovém stavu přibližně 1,1 VA.

7.5.3 Odstavení stroje z provozu za účelem údržby

1. Před prováděním údržby proveďte vypnutí pomocí síťového vypínače nebo odpojovače.

2. Zajistěte síťový vypínač před neoprávněným nebo mylným opětovným zapnutím. Spínač uzamkněte visacím
zámkem.

3. Údržbu a opravy provádějte pouze tehdy, když není řetězový kladkostroj zatížen.

4. Otočné díly uveďte do klidového stavu a zajistěte, aby se tyto díly nemohly během procesu údržby uvést
znovu do pohybu.

5. Při obsluze a provádění údržby respektujte směrodatné předpisy UVV, pokyny týkající se použití dle účelu
určení a úřední ustanovení.

6. Při provádění údržby elektrického vybavení dodržujte předpisy VDE.
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8 Údržba / opravy

8.1 Bezpečnostní pokyny pro údržbu

V následujících částech jsou popsány údržbářské úkony, které jsou vyžadovány k optimálnímu a bezporuchové‐
mu provozu stroje.

NEBEZPEČÍ

Konstrukční díly pod napětím
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život.
Práce na elektrických zařízeních smějí být provedeny pouze kvalifikovaným odborným personálem ( „Definice
osob“, Strana 9), který musí dodržet bezpečnostní předpisy.
Před zahájením prací odpojte přívod elektrické energie. Síťový vypínač nebo odpojovač s visacím zámkem zaji‐
stěte proti neoprávněnému nebo mylnému zapnutí.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálení
Po ukončení provozu řetězového kladkostroje hrozí při dotyku nebezpečí popálení.
Nedotýkejte se zahřáté skříně motoru. Před prováděním údržbářských prací nechte motor nejprve zchladit.

VAROVÁNÍ

Nesprávně provedené údržbové práce
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život. Nebezpečí poškození majetku.
Údržbářské práce smějí být provedeny pouze kvalifikovaným a poučeným odborným personálem ( „Definice
osob“, Strana 9), který musí dodržet bezpečnostní předpisy.
– Zajistěte pracovní a rizikovou oblast.
– V případě použití pracovní plošiny k údržbě použijte pouze takový systém pro přepravu osob, který je k to‐

mu určen a který zajistí bezpečné stanoviště a bezpečnou práci.
– K údržbě smějí být použity pouze vhodné, zkontrolované a kalibrované nástroje a pomocné prostředky.
– Používejte pouze schválené náhradní díly, viz také  „Použití náhradních dílů“, Strana 9.
– Noste ochranné vybavení!
– Pozor na nezakryté ostré hrany konstrukčních dílů! Nebezpečí poranění!
– Dbejte na pořádek a čistotu na pracovišti. Nepoužívané strojní díly nebo díly přístavby a nástroje skladujte

tak, aby bylo vyloučeno riziko jejich pádu.
– Konstrukční díly odborně namontujte. Dodržte předepsané utahovací momenty šroubů. Nesprávně připev‐

něné konstrukční díly mohou spadnout a způsobit vážné poranění.
– Svářečské práce smějí být provedeny pouze osobami se zvláštní kvalifikací, které se přitom musejí řídit po‐

žadavky na svářečské práce podle DIN. Při svářečských pracích přiložte svářecí kleště a uzemnění vždy ke
stejnému konstrukčnímu dílu, protože jinak může dojít k vážnému poškození zdvihacího zařízení. Na pojez‐
dech nesmí být prováděno sváření, ani vrtání.

– Dodržujte specifické předpisy zákazníků.

POZOR

Uvolněné spoje
Uvolněné spoje znamenají riziko pro tělesné zdraví a život, ale také riziko poškození stroje.
U řetězového kladkostroje Demag se používají převážně celokovové matice se svíracím dílem (samojistící mati‐
ce).
– Nesmějí být nahrazeny normálními maticemi.
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POZOR

Nebezpečí poranění!
Oleje a maziva mohou být životu nebezpečná!
Styk s těmito látkami může vést k těžkým újmám (otrava, alergie, podráždění pokožky, atd.).

POZOR

Nebezpečí poranění!
Vyjeté oleje a vypotřebovaná maziva představují možné nebezpečí v důsledku vysokého nebezpečí sklouznutí.
Uniklý olej nebo mazivo neprodleně posypte pilinami nebo látkou absorbující olej a zlikvidujte způsobem še‐
trným k životnímu prostředí.

8.2 Podklady k údržbě

Všeobecné pokyny k údržbě

Uvedené intervaly zkoušek a termíny pro údržbu ( „Plán údržby“, Strana 68) jsou uzpůsobeny normálním pro‐
vozním podmínkám řetězového kladkostroje. V rámci roční inspekční prohlídky se kontrolují veškeré díly podléha‐
jící opotřebení.

Pokud se při průběžné údržbě ukáže, že intervaly jsou příliš dlouhé, musí se přizpůsobit skutečným provozním
podmínkám.

Elektrické komponenty
V elektrických obvodech se smí používat pouze pojistky předepsaných hodnot a vypínací charakteristiky! Vadné
pojistky nesmějí být přemostěny.

Při práci na strojích nebo zařízeních stroje respektujte následující pokyny:

1. Noste osobní ochranné vybavení.

2. Před zahájením údržbářských prací vypněte síťový vypínač a zajistěte jej proti neoprávněnému nebo mylné‐
mu opětovnému zapnutí tím, že vypínač uzamknete visacím zámkem.

3. Přesvědčte se, že je řetězový kladkostroj vypnutý, není pod napětím a ve zvláštních případech zkratován.

4. Údržbu provádějte pouze tehdy, když není řetězový kladkostroj zatížen.

5. Zajistěte dostatečné napětí v síti. Dbejte na pořádek a čistotu na pracovišti. Uvolněné nebo pohozené kon‐
strukční díly a nástroje představují zdroj nebezpečí!

6. Otočné díly uveďte do klidového stavu a zajistěte, aby se tyto díly nemohly během procesu údržby uvést
znovu do pohybu.

7. Při obsluze a údržbě respektujte příslušné předpisy úrazové prevence a úřední předpisy.

8. Při provádění údržby elektrického vybavení dodržujte předpisy VDE.

9. Po dokončení údržbářských prací znovu v souladu s předpisy nainstalujte bezpečnostní zařízení a zkontro‐
lujte jejich funkci.

Údržbářské práce, které není možné provést ze země, smějí být prováděny pouze z pracovních podstavců nebo
plošin. Jestliže hrozí nebezpečí, že může dojít ke spadnutí předmětů, uzavřete nebezpečnou oblast pod řetězo‐
vým kladkostrojem.

Pokyny pro údržbářské práce za provozu
Pokud se musí provádět údržbové práce na řetězovém kladkostroji za chodu, je nutno přijmout podle provozní
situace zvláštní bezpečnostní opatření. Provozovatel, nebo jím pověřená osoba musí v každém případě zkontro‐
lovat, zda údržbové práce je možné provést za provozu bez nebezpečí pro osoby a musí s přihlédnutím k míst‐
ním poměrům přijmout všechna nezbytná bezpečnostní opatření.
Poškozené nebo deformované pružinové zástrčky a upínací vložky je nutné vyměnit.
Vadné šroubové spoje musejí být vyměněny.
Zajistěte bezpečnou a k životnímu prostředí šetrnou likvidaci provozních a pomocných látek a výměnných dílů.

21
1 

27
3 

44
/1

91
21

7

63



Po technické údržbě
Po dokončení údržbářských prací znovu v souladu s předpisy nainstalujte bezpečnostní zařízení a zkontrolujte
jejich funkci.

Po kompletní montáži řetězového kladkostroje proveďte zkušební běh s dílčí zátěží. Přitom kontrolujte klidný
chod řetězu.

8.3 Periodické kontroly

8.3.1 Předepsané kontroly

VAROVÁNÍ

Nedodržení provozních předpisů a předpisů o údržbě
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život.
Je bezpodmínečně nutné provést předepsané zkoušky.
– Je předepsána každoroční kontrola např. podle pravidel německého zákonného úrazového pojištění

DGUV.
– Dodržujte všechny seřizovací, údržbářské a kontrolní postupy a termíny včetně pokynů týkajících se výmě‐

ny dílů či příslušenství, které jsou uvedeny v návodu k provozu!
Tyto činnosti smějí provádět pouze kvalifikovaní pracovníci!

Zařízení a jeřáby je potřeba nechat nejméně jednou ročně prohlédnout odborným pracovníkem. Periodické kon‐
troly sestávají v podstatě z vizuálních a funkčních kontrol. Posuzuje se při nich stav konstrukčních dílů se zřete‐
lem k jejich poškození, opotřebení, korozi nebo jiným změnám a rovněž se má zjistit úplnost a účinnost bezpeč‐
nostních zařízení.
Provádějte opakovanou kontrolu podle národních předpisů.
K posouzení dílů spotřebního charakteru může být zapotřebí provést jejich demontáž. Vadné konstrukční díly a
jednotlivé díly a díly v blízkosti závady je nutné vyměnit.
Při kontrole se musejí prohlédnout nosné díly po celé jejich délce, a to i díly uložené pod kryty. Je nutno provést
funkční a brzdovou zkoušku pod zatížením (zkušební břemeno o hmotností blížící se nejvyšší přípustné nosnos‐
ti).

Povšimněte si v tomto případě také  „Opatření na základě výpočtu bezpečné provozní doby k dosažení bezpeč‐
ných provozních období“, Strana 65 a  „Plán údržby“, Strana 68.

Aktualizace Deníku zdvihacího zařízení
● Všechny kontroly musí iniciovat provozovatel a zaznamenat do Deníku zdvihacího zařízení.

8.3.2 Zvláštní provozní podmínky

POZOR

Předčasné opotřebování řetězu!
Nebezpečí pádu břemene.
Zvláštní provozní podmínky nebo konstrukční forma řetězového kladkostroje mohou vyžadovat kratší intervaly
údržby a prohlídek.
– Například pokud se při provozu vždy na stejném místě brzdí s vyšší zátěží, může se na článcích řetězu,

které se při brzdění nacházejí v oblasti řetězového kola nebo vratného kola, vyskytnout zvýšené opotřebe‐
ní.

8.3.3 Životnost stykače

Spínací přístroje se za provozu řetězového kladkostroje opotřebovávají. Jejich životnost byla stanovena pro uve‐
denou třídu zatížení. Při extrémní četnosti spínání může dojít k předčasnému opotřebení.
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Řetězový kladkostroj Velikost motoru Zobrazená hodnota C u UJmen. 380 - 575 V Zobrazená hodnota C u UJmen. 220 - 240 V

DC 1
ZNK 71

80 80
DC 2 80 60
DC 5 ZNK 80 60 50
DC 10 ZNK 100 A 50 20
DC 10; DC–Pro 15 ZNK 100 B 20 -

Tab. 39 

Zobrazená hodnota C uvádí očekávanou životnost stykače násobenou 100 000. Tato hodnota byla zjištěna za
normálních provozních podmínek. Jsou-li provozní podmínky odlišné, může být životnost stykače kratší nebo del‐
ší,  „Zobrazení verze softwaru, provozních hodin, počet cyklů“, Strana 28.

Při dosažení příslušné zobrazené hodnoty doporučujeme provést výměnu stykače, respektive ovládacího modulu,
 „Výměna stykače na řídicí kartě“, Strana 97.

8.3.4 Opatření na základě výpočtu bezpečné provozní doby k dosažení bezpečných provozních období

8.3.4.1 Všeobecně

V důsledku požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví směrnice ES o strojích zákon vyžaduje vyloučení speci‐
fických rizik, která mohou nastat únavou nebo stárnutím.
Tento požadavek se promítá i do pravidel německého zákonného úrazového pojištění DGUV
Podle něj je provozovatel sériově vyráběných zvedacích zařízení povinen evidovat skutečnou dobu používání ře‐
tězového kladkostroje podle provozních hodin, úhrnného zatížení a / nebo faktorů evidence. Základem je zde
FEM 9.755/06.1993 Opatření k dosažení bezpečnějších provozních období u motoricky poháněných sériově vyrá‐
běných zvedacích zařízení (S.W.P.).
Cílem tohoto předpisu je stanovit opatření k dosažení bezpečnějších provozních období (Safe Working Periods)
po celou dobu používání, i když jsou řetězové kladkostroje zkonstruovány na pevné časové období. Přesto nelze
předčasné výpadky zcela vyloučit.
Z předpisu FEM 9.755 jsou vybrány některé body a přeneseny na elektrický řetězový kladkostroj:

1. Zjišťování skutečného využití z doby používání a zatížení se musí zdokumentovat nejméně jednou za rok.

2. Dobu chodu Ti (provozní hodiny) lze odhadnout nebo odečíst na počitadle provozních hodin.

3. Zatížení kmi (úhrnné zatížení) se musí odhadnout.

4. Při stanovení doby chodu Ti počitadlem provozních hodin se musí hodnota vynásobit faktorem evidence f
=1,1.

5. Při odhadování provozních hodin a úhrnného zatížení se musí získaná hodnota vynásobit faktorem evidence
f =1,2.

6. Skutečné využití S se vypočítá: S = kmi • Ti • f

7. Po dosažení teoretické doby používání se musí provést generální oprava.

8. Všechny kontroly a generální opravu musí nařídit provozovatel řetězového kladkostroje.

Generální opravou se rozumí:
Zkontrolování stroje za účelem nalezení všech vadných konstrukčních prvků, respektive konstrukčních prvků a
jednotlivých dílů, u nichž se blíží porucha a výměna všech těchto konstrukčních prvků a jednotlivých dílů. Stroj je
po generální opravě ve stavu blízkém stavu nového stejného stroje, pokud jde o způsob práce a výkonnost.
Pro elektrické řetězové kladkostroje zařazené podle FEM 9.511 platí následující teoretické doby používání (pře‐
počteno na hodiny plného zatížení):

Skupina poháněcího ústrojí 1Cm 1Bm 1Am 2m 2m+ 3m 4m
Doba používání / hodiny plného zatížení [h] 200 400 800 1600 1900 3200 6300

Tab. 40 

Pokud je řetězový kladkostroj provozován jen s částečným zatížením, skutečná doba používání se podstatně pro‐
dlouží. Tak např. u řetězového kladkostroje provozovaného v průměru s polovičním zatížením se prodlouží sku‐
tečná doba používání o osminásobek při průměrně čtvrtinovém zatížení o 64-násobek.

8.3.4.2 Stanovení skutečného používání S

U elektrického řetězového kladkostroje lze skutečnou dobu používání zjistit pomocí následující metody: 
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S = kmi • Ti • f
kmi: skutečný faktor úhrnného zatížení
Ti : Počet provozních hodin
f : Faktor způsobu evidování

Zjišťování provozních hodin (doby chodu) Ti (provozovatelem)
Dobu chodu lze zjistit z počitadla provozních hodin nebo následující metodou:
Doba chodu za sledovaný interval:

Ti =
(zdvihání + spouštění) • cykly / hodiny • pracovní doba / den • dny / sledovaný interval  

60 • rychlost zdvihání
Tab. 41 

Počítají se pouze pohyby při zvedání nebo spouštění, časy pojezdu kočky nebo jeřábu se nezahrnují.

Odhad úhrnného faktoru zatížení kmi (provozovatelem)
Pro zjednodušení hodnotícího postupu lze sestavit s pomocí stavebních kamenů úhrnného zatížení km každý pří‐
pad zatížení. Zatížení se zobrazuje zjednodušeně uváděním 1/4, 1/2, 3/4 zatížení a plného zatížení.
Mrtvé zátěže se k zatížení přičítají. Zatížení do 20 % jmenovité nosnosti se nebere v úvahu.
Doba chodu při zatížení se v rámci sledovaného intervalu (např. 1 rok) procentuálně rozčlení.
Následující sloupcový diagram ukazuje stavební prvky úhrnného zatížení km pro stavy bez zatížení až do plného
zatížení při časových podílech 5 a 10 %. Větší časové podíly se musí načíst odpovídajícím způsobem.
Ze součtu jednotlivých individuálních stavebních prvků úhrnného zatížení km vznikne úhrnný faktor zatížení kmi.

Diagram

Obr. 38 Zatížení (B), břemeno (L), čas (t), mrtvá zátěž (1)

Faktor způsobu evidování
● f = 1,1

Při evidování provozních hodin počitadlem provozních hodin (u DC-Pro je součástí standardní dodávky).
● f = 1,2

Při odhadování provozních hodin a úhrnu zatížení.

8.3.4.3 Příklad: DC-Pro 10-1250 1/1 H5 V8/2 v 1Am

Rychlost zdvihu 8/2 m/min
Počet cyklů za hodinu 10 cyklů/h
Zdvihání a spouštění (2+2) m/cyklus = 4 m/cyklus
Denní pracovní doba 8 h/den
Počet pracovních dní za sledovaný interval 250 dní/sledovaný interval

Tab. 42 

Výpočet

Ti =
10 • 4 • 8 • 250  

60 • 8
Tab. 43 

Při odečtené době chodu: 16766 21
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Při odhadnuté době chodu: 166,6
Řetězový kladkostroj přepravoval při výše odečtené / odhadnuté době chodu následující zátěže:

Obr. 39 Zatížení (B), břemeno (L), čas (t)

Ze součtu stavebních prvků úhrnného zatížení km vznikne úhrnný faktor zatížení kmi = 0,119

Tak činí skutečná doba používání S [h] = kmi • Ti • f =
● při odečtené době chodu 0,119 • 167 • 1,1 = 21,9
● při odhadnuté době chodu 0,119 • 166,6 • 1,2 = 23,8

Při zatřídění podle FEM 1Am (viz typový štítek u řetězového kladkostroje) s 800 h teoretické doby používání (viz
následující tabulku) zůstává teoretická rezerva používání
● při odečtené době chodu 778,1 hodin
● při odhadované době chodu 776,2 hodin

Dokumentace:
Zapište prosím tyto hodnoty do Vaší knihy kontrol, respektive Deníku zdvihacího zařízení. To lze provést podle
následujícího schématu:

Datum Provozní hodiny Zatížení [%] faktor km Faktor zatíže‐
ní

 Skutečné
využití

Teor.
využití

Rezerva využití

od do Ti-hodnota
[h]

plné 3/4 1/2 1/4 bez kmi f S
[h]

D [h] skupiny
hnacího ústro‐

jí

D - S
[h]

3.1.- 30.12.- odečteno 167
5 10 20 15 50

0,119 1,1 21,9 800/1Am 778.1
0,05 0,042 0,025 0,002 -

3.1.- 30.12.- odhadováno 166,6
5 10 20 15 50

0,119 1,2 23,8 800/1Am 776,2
0,05 0,042 0,025 0,002 -

Tab. 44 
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8.3.5 Generální revize/oprava

Řetězové kladkostroje jsou dimenzovány na dobu využití minimálně 10 let do první generální opravy. Podmín‐
kou je, že uvedená skupina hnacího ústrojí není skutečným využitím překročena. Jestliže skutečné využití dosá‐
hlo platné teoretické doby využití, je další provoz řetězového kladkostroje přípustný až po generální opravě.

Teoretická doba používání D (celé hodiny h) závisí na hnací skupině řetězového kladkostroje. Skutečná doba
používání se má podle FEM 9.755 zjišťovat ročně. V rámci ročního přezkoušení naší zákaznickou službou si mů‐
žete nechat zjistit skutečnou dobu používání. 
Po proběhnutí 90 % teoretické doby použití – při správném zařazení řetězových kladkostrojů po 8 -10 letech – je
potřeba, aby provozovatel zadal provedení generální revize/opravy („GÜ“). Generální revize musí proběhnout
před uplynutím teoretické doby použití.
Zde se kromě kontrol, nebo prací uvedených v plánu kontrol a údržby mění následující díly:

● převodová skříň spolu s ozubenými součástmi,
● převodovkový olej a kryt převodovky s těsněním,
● spojovací prvky,
● těsnicí kroužky hřídele, ložiska, uzavírací zátky,
● brzda.

Malé díly, které se musí vyměnit při údržbových a opravářských pracích (šrouby, podložky, atd.) nejsou samostat‐
ně uváděny. Po generální opravě provedené výrobcem nebo autorizovanou firmou je vytvořen předpoklad pro
další provoz řetězového kladkostroje.
Tím jsou splněna ustanovení německého zákonného úrazového pojištění DGUV.
Další provoz smí následovat, jakmile znalec uvede do zkušební knihy podmínky pro tento provoz. Provedení GO
se musí zapsat do Deníku zdvihacího zařízení a podle FEM 9.755 zaznamenat další období použití.

8.4 Plán údržby

Činnost Část Před prvním
uvedením do

provozu

Před zahájením
práce

V rámci roční
prohlídky

Kontrola průchodnosti připojení ochranného vodiče - X   
Kontrola zařízení nouzového vypnutí -  X X
Zkouška směru pohybu  „Připojení sítě“, Strana 42 X   
Kontrola 7segmentového displeje  „7segmentový displej pro provozní

stav a zobrazování poruch“, Strana 27,
 „Zobrazení verze softwaru, provo‐
zních hodin, počet cyklů“, Strana 28

X X  

Kontrola namazání řetězu (při intenzivním provozu se musí řetěz
mazat častěji)

 „Disponibilní řetězy pro zdvihací zaří‐
zení“, Strana 77

 „Mazání řetězu zdvihacího zařízení“,
Strana 82

X X X

Kontrola funkce provozního koncového vypínače zdvihání  „Kontrola provozního koncového vypí‐
nače“, Strana 72 X X X

Kontrola funkce provozního koncového vypínače spouštění  „Kontrola provozního koncového vypí‐
nače“, Strana 72 X  X

Kontrola odpojovacího nárazníku / odpojovací pružiny / ovladače
provozního koncového vypínače

 „Kontrola odpojovacího nárazníku /
odpojovací pružiny“, Strana 89

 „Kontrola ovladače provozního konco‐
vého vypínače“, Strana 72

X X X

Kontrola nepoškozenosti kabelu a dílů skříně ovladače - X X X
Kontrola funkce brzdy - X X X
Kontrola háku a pojistky hrdla háku  „Kontrola závěsného háku“, Stra‐

na 84 X X X

     
Odečet spínacích cyklů C  „Životnost stykače“, Strana 64   X
Odečtení provozních hodin ke zjištění zbývající životnosti podle
výpočtu bezpečné provozní doby S.W.P.

 „7segmentový displej pro provozní
stav a zobrazování poruch“, Strana 27

 „Opatření na základě výpočtu bezpeč‐
né provozní doby k dosažení bezpeč‐
ných provozních období“, Strana 65

  X

Kontrola elektrické instalace a spínačů -   X
Zkontrolovat funkci prokluzové spojky  „Kontrola prokluzové spojky“, Stra‐

na 94   X
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Činnost Část Před prvním
uvedením do

provozu

Před zahájením
práce

V rámci roční
prohlídky

Kontrola hodnoty seřízení prokluzové spojky  „Nastavení prokluzové spojky“, Stra‐
na 94

25)

Zkontrolovat opotřebení brzdy  „Brzda“, Strana 92 každých 10 let 26) 27)

Namazat těsnicí kroužek V brzdy   X
Kontrola zavěšení, závěsného třmenu a upínacích prvků (svorka,
atd.)

 „Zavěšení“, Strana 70   X

Zkontrolovat upínací šrouby na spodním bloku háku / spodní klad‐
ce

-   X

Kontrola háku na trhliny, deformace a opotřebení  „Kontrola závěsného háku“, Stra‐
na 84   X

Kontrola absence deformací na pojistce háku -   X
Kontrola opotřebení ložiska háku -   X
Kontrola řetězového kola vedení řetězu, řetězového kola spodní
kladky, vedení řetězu, usměrňovače řetězu

 „Pohon řetězu“, Strana 73   X

Připevnění řetězu -   X
Zkontrolujte u zásobníku na řetěz a zavěšení vnější známky po‐
škození (např. trhliny a drobné praskliny)
Demontujte servisní kryt DC 1-15

 „Demontáž zásobníku řetězu“, Stra‐
na 71   X

Zkontrolovat řetěz na deformace, poškození, trhliny, stopy koroze,
úbytek tloušťky článků, respektive zvětšení rozteče v důsledku
opotřebení, prodloužení následkem plastické deformace

 „Kontrola řetězu zdvihacího zařízení“,
Strana 74   X

Kontrola pevnosti uchycení upínacích prvků (klipsy, šrouby atd.) a
koroze

-   X

Kontrola protikorozní ochrany a v případě potřeby její oprava nebo
doplnění

-   X

Zkontrolovat těsnost prostoru elektrického zařízení a převodovky -   X
Zkontrolovat pojezdové ústrojí, traverzu a stav dorazů  „Kontrola odpojovacího nárazníku /

odpojovací pružiny“, Strana 89   X

Výměna oleje  „Převodovka / výměna oleje“, Stra‐
na 95 po 10 letech 27)

Generální oprava
Generální oprava by měla korespondovat s roční kontrolou. Při dosažení 90 % teoretické doby používání

 „Opatření na základě výpočtu bezpečné provo‐
zní doby k dosažení bezpečných provozních ob‐

dobí“, Strana 65
Nainstalovat příslušnou GO sadu pro řetězový kladkostroj Demag X
Jmenovitě se zde neuvádějí malé díly (šrouby, podložky...), vyměňované v průběhu montážních a údržbářských prací. Práce uvedené v plánu kontrol a údržby
se musí při GO provést.

Tab. 45 

25) Při použití podle zařazení FEM u DC-Pro každých 10 let; u DC-Com v rámci roční prohlídky.
26) DC 10 a DC-Pro 15 každých 5 let
27) Při použití podle zatřídění FEM21
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8.5 Údržbářské práce

8.5.1 Zavěšení

Jestliže se při zkoušce prokáže, že jsou skutečné hodnoty ve srovnání s uvedenými mírami v důsledku opotřebe‐
ní vyšší nebo nižší, anebo pokud se ukážou trhliny na těchto součástech, je nutno příslušné součásti bezpodmí‐
nečně obnovit.

Nosný třmen

Obr. 40 

Řetězový kladkostroj  DC 1 / 2 / 5 DC 10 DC-
Pro 15

Nosný třmen  krátké dlouhé krátké dlouhé dlouhé
Minimální rozměr e nosné‐
ho třmenu [mm] 15,3 14,4 25,2 24,3 31,5

Tab. 46 

Kruhové oko

Obr. 41 

Řetězový kladkostroj  DC 1 / 2 / 5 DC 10 DC-
Pro 15

Minimální rozměr příčného
kruhového oka 90°
(kladkostroj paralelně s nos‐
níkem)

[mm] 17,55 24,3 34,2

Tab. 47 

8.5.2 Elektrický kryt

Při otevření elektrického krytu je nutné jej přidržet. Elektrický kryt nesmí spadnout do zařízení na ochranu proti
pádu.
Při zavření elektrického krytu je nutné dát pozor na to, aby zařízení na ochranu proti pádu nezakrylo průhledové
okénko nebo nebylo sevřeno.
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8.5.3 Demontáž zásobníku řetězu

Obr. 42 

– Odšroubujte a vyvěste servisní kryt (1).

– Pytlík (2) s ovládacím kabelem uložte nahoře na kladkostroji.

– Vyvěste pružinu (3) a odložte ji vedle do prohlubně v zásobníku řetězu.

– Vyjměte z čepu pojistnou pružinu (4) a čep (5) vysuňte. Držte přitom pevně zásobník řetězu.

– Položte zásobník řetězu (6) na zem.
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8.5.4 Provozní koncový vypínač (sériově s DC-Pro 1-15 a DC-Com 10 s vinutím 2/1)

8.5.4.1 Kontrola provozního koncového vypínače

NEBEZPEČÍ

Přetržení řetězu a pád břemene
Při častém najíždění na nouzový doraz koncové polohy může dojít k prasknutí řetězu nebo pádu břemene.
U řetězových kladkostrojů bez provozního koncového vypínače, případně s vadným provozním koncovým vypí‐
načem, plní prokluzová spojka řetězového kladkostroje funkci nouzového dorazu koncové polohy. Na tento nou‐
zový doraz koncové polohy je možné najíždět pouze ve výjimečných případech, to znamení nikoliv běžně v pro‐
vozu. Při aktivaci prokluzové spojky je řetěz vystaven velkému dodatečnému zatížení.
Z tohoto důvodu je proto nutné každý den zkontrolovat funkci „provozního koncového vypínače zdvihání“.

V případě závady na provozním koncovém vypínači dojde k vypnutí zdvihového motoru, neboť se aktivuje elek‐
tronické monitorování počtu otáček prokluzové spojky. Vypnutí v nejvyšší poloze háku proto není dostatečným
příznakem správné činnosti provozního koncového vypínače. Při selhání vypnutí provozním koncovým vypína‐
čem se rozsvítí výstražné hlášení, viz  „Varovná hlášení“, Strana 103.

Obr. 43 Nárazník při nestlačeném koncovém
vypínači (A), nárazník při stlačeném koncovém
vypínači (B), vadný nárazník při stlačeném
koncovém vypínači (C).

Kontrola provozního koncového vypínače zdvihání: Najeďte spodním
blokem háku, resp. spodní kladnicí, zhruba 10 cm pod nejvyšší polohu
háku. Poté najeďte nízkou rychlostí zdvihání do nejvyšší polohy háku,
dokud se řetězový kladkostroj automaticky nevypne.
● Vinutí 1/1:

po vypnutí je možné nárazník, resp. vypínací pružinu, na spodním
bloku háku pouze nepatrně stlačit.

● Vinutí 2/1:
u spodní kladnice s vypínacími pružinami, které se nacházejí uvnitř,
je možné horní díl rovněž pouze nepatrně zasunout na spodní díl, a
to tak, aby bylo z černé části spodní kladnice vidět zhruba 20 mm.
Jestliže je použita spodní kladnice s vypínacími pružinami nacházejí‐
cími se vně, smějí být pružiny při vypnutí rovněž pouze nepatrně
stlačeny.

Jestliže dojde k silnému stlačení nárazníku nebo vypínacích pružin, je nutné vycházet z toho, že vypnutí nebylo
provedeno provozním koncovým vypínačem nýbrž monitorováním počtu otáček prokluzové spojky. Následkem
toho může v případě častého najíždění do koncové polohy dojít k prasknutí řetězu.

Kontrola provozního koncového vypínače spouštění

Kontrola funkce „provozního koncového vypínače spouštění“ musí být provedena alespoň jedenkrát ročně. Přitom
postupujte takto:
● Demontujte zásobník řetězu  „Demontáž zásobníku řetězu“, Strana 71
● Další postup kontroly odpovídá výše uvedenému popisu v části „Provozní koncový vypínače zdvihání“.

Volitelný mezní vypínač převodovky
Při použití volitelného mezního vypínače převodovky musí k vypnutí dojít ještě předtím, než se spodní kladnice,
resp. spodní blok háku, dotknou usměrňovače řetězu řetězového kladkostroje. Ke kontrole je nutné do nejvyšší
polohy háku najet vysokou rychlostí zdvihu (bez břemene). Po úspěšném vypnutí musí činit vzdálenost k usměr‐
ňovači řetězu řetězového kladkostroje minimálně 20 mm.

8.5.4.2 Kontrola ovladače provozního koncového vypínače

U ovladače provozního koncového vypínače je nutné zkontrolovat vnější poškození, případně zahnutí plechu
ovladače.
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8.5.5 Pohon řetězu

8.5.5.1 Kontrola řetězového kola

Obr. 44 Příklad: Opotřebení řetězového kola

Protože se řetězové kolo vyměňuje společně s řetězovou sadou, není
za normálních podmínek žádná další kontrola nutná.
Jestliže však zjistíte neklidný a tuhý chod pohonu řetězu, může to uka‐
zovat na opotřebení.

Pro přesnou zkoušku řetězového kola musíte vedení řetězu vymontovat
a zbavit tuku.
Pokud jsou na řetězovém kole stopy po náběhu řetězu nebo jsou na
hranách zlomy, vyměňte neprodleně řetězovou sadu.

8.5.5.2 Kontrola vedení řetězu

Obr. 45 Příklad vadného vedení řetězu

Pohon řetězu je na hnacím hřídeli uložen, tak, že se může lehce pohy‐
bovat, což znamená, že boční vůle o velikosti ± 2 mm je normální. Vad‐
né vedení řetězu je nutné okamžitě vyměnit:
● otevřete servisní kryt.
● u vedení řetězu zkontrolujte poškození, například prasknuté poloviny

nebo uvolněné uložení šroubů.
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8.5.5.3 Kontrola usměrňovače řetězu / plech náběhu řetězu

Obr. 46 Strana závěsného háku (A), strana ře‐
tězového zásobníku (B)

Maximální rozměry usměrňovače řetězu [mm] a b c d
DC 1 / 2 16,0 5,5 16,8 6,8
DC 5 19,4 6,8 21,0 8,9
DC 10 26,7 9,4 28,8 12,0
DC-Pro 15 31,1 11,5 33,4 15,3

Tab. 48 

Jestliže se při zkoušce prokáže, že jsou skutečné hodnoty ve srovnání
s uvedenými mírami v důsledku opotřebení nižší, anebo pokud se uká‐
žou trhliny na usměrňovači řetězu, je nutné jej bezpodmínečně obnovit.

V důsledku opakovaného našroubování a vyšroubování připevňovacích
šroubů usměrňovače řetězu může dojít k poškození závitu v hliníkovém
krytu, takže pevné usazení šroubů již není zaručeno. V takovém přípa‐
dě je vám k dispozici souprava „Příslušenství usměrňovače řetězu“ (ob‐
jednací číslo 717 830 45), viz také výtisk „Příslušenství usměrňovače
řetězu DC 1 - 15“  Tab. 3, Strana 7.

8.5.5.4 Kontrola řetězu zdvihacího zařízení

Zkoušky pro stanovení doby výměny originálního řetězu Demag

Pro provozovatele zdvihacích zařízení je vedle technicky správného zvolení zvedacího zařízení nezbytnou nut‐
ností průběžné sledování ocelového řetězu s kruhovým průřezem v provozu - DIN 685 díl 5 - s ohledem na opti‐
mální provozní bezpečnost a tudíž prevenci úrazů s nepředvídatelnými následky.

V jednosměnném provozu v podmínkách podle výkladu FEM a provozních podmínkách řetězového kladkostroje
podle  „Provozní podmínky“, Strana 25 se musí řetěz kontrolovat ročně (viz plán kontrol a údržby).

Pokud se při průběžné údržbě ukáže, že intervaly jsou příliš dlouhé, musí se přizpůsobit skutečným provozním
podmínkám.

Vizuální kontrola řetězu

Obr. 47 Příklad: Opotřebení řetězu

Na začátku práce proveďte vizuální kontrolu řetězu.
Pokud řetěz jeví deformace, poškození, trhliny, stopy koroze, úbytek
tloušťky článků, respektive zvětšení rozteče v důsledku opotřebení ne‐
bo prodloužení následkem plastické deformace, vyměňte ihned řetěz.
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Měření ke stanovení doby výměny originálního řetězu Demag

Měření ke stanovení nutnosti výměny originálního řetězu Demag lze provést dvěma způsoby:
● Měření pomocí posuvného měřítka:

- opotřebení jednotlivých článků  Obr. 48, Strana 75;
- přes 11 článků řetězu  Obr. 49, Strana 75.

● Měření s měřicím zařízením:
- přes 11 článků řetězu  Obr. 50, Strana 76.

Měření opotřebení jednotlivých článků pomocí posuvného měřítka

Obr. 48 

Články řetězu se musí zkontrolovat vizuálně na stopy opotřebení. Pokud např. visí řetěz v nezatíženém stavu šik‐
mo, je to většinou známka opotřebení jednoho jediného článku.

V daném případě se musí změřit průměr kulatiny článku řetězu v ohybu pomocí posuvného měřítka. Minimální
hodnota průměru drátu viz  „Tab. 49“, Strana 75.

Měření posuvným měřítkem přes 11 článků řetězu

Obr. 49 

Měření přes 11 článků řetězu se musí provádět se zavěšeným dílčím
břemenem. Přitom lze provést měření postupně přes 11 řetězových
článků, a sice přes 2 x 3 a 1 x 5 řetězových článků. Součet těchto tří
zjištěných hodnot a1 + a2 + a3 nesmí překročit uvedenou mezní hodno‐
tu. Pokud by tak tomu bylo, je výměna řetězu nutná.
Originální řetězy Demag jsou označeny ražením na každém 12. Člán‐
ku. Doporučujeme používat bezpodmínečně originální řetězy Demag.
Tímto se zajišťuje, že bude zaručena přislíbená bezpečnost a životnost
řetězových kladkostrojů.
Zjišťujete po instalaci nového řetězu neklidný a tvrdý chod v pohonu ře‐
tězu? Uvědomte o tom náš zákaznický servis.

Řetězový kladkostroj Demag  DC 1 / 2 DC 5 DC 10 DC-Pro 15 / 16 DC-Pro 25
Značení řetězu d x t [mm] 4,2 x 12,2 5,3 x 15,2 7,4 x 21,2 8,7 x 24,2 10,5 x 28,2
Mezní naměřené hodnoty podle DIN 685, díl 5
Měření přes 11 článků řetězu vně,
maximální rozměr a = a1 + a2 + a3

[mm] 144,7 180,3 253 289 337,4

Měření přes 1 článek řetězu uvnitř,
maximální rozměr t [mm] 12,8 15,9 22,4 25,5 29,8

Měření průměru článku řetězu
minimální rozměr dm = 0,9 x d [mm] 3,8 4,8 6,7 7,8 9.45

Tab. 49 

Mezní hodnoty platí pro všechny řetězy pro zdvihací zařízení uvedené v  „Disponibilní řetězy pro zdvihací za‐
řízení“, Strana 77.
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Měření měřicím zařízením přes 11 článků řetězu

Obr. 50 

A DC / DK / PK, nový řetěz 2 Ještě není dosaženo doby na výměnu. Výměna řetězu ještě není nutná. Výměna řetězu
je nutná, pokud měřicí čep již není možné zasunout do 11. článku řetězu.

B PK, starý řetěz 3 Měřicí čep
1 Měřicí zařízení, objednací číslo 836 025 44 4 11. článek řetězu; je dosaženo doby výměny. Řetěz je nutné vyměnit.

Tab. 50 

Měření přes 11 článků řetězu se musí provádět se zavěšeným dílčím břemenem.

8.5.5.5 Rozsah dodávky řetězové sady

Při dosažení mezní hranice opotřebení řetězu se musí řetěz vyměnit (zjišťování hranice opotřebení řetězu
 „Kontrola řetězu zdvihacího zařízení“, Strana 74). Při objednání nového standardního řetězu RDC/TDK bude
vždy dodána sada řetězu. Sada řetězu obsahuje následující součásti:
● řetěz,
● řetězové kolo,
● vedení řetězu se stíracím plechem a uzavíracím víčkem,
● usměrňovač řetězu,
● nárazník pro horní a dolní polohu háku
● tuba s tukem na řetězy Demag,
● pojistný kroužek.

Vedení řetězu je předběžně smontováno; řetěz je již zaveden do vedení řetězu.
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8.5.5.6 Disponibilní řetězy pro zdvihací zařízení

Originální řetěz Demag je přezkoušený ocelový řetěz kruhového průřezu podle EN 818-7 a podléhá tudíž směrni‐
cím vydaným Ústředním svazem profesních sdružení a Centrálním místem úrazové prevence pro ocelové řetězy
kruhového průřezu zvedacích zařízení, přezkušovacím kritériím pro ocelové řetězy kruhového průřezu zvedacích
zařízení a zkušebním předpisům podle DIN 685 část 5 list. 1981 a pravidel německého zákonného úrazového
pojištění DGUV.

POZOR

Pozor na snížení nosnosti!
Jsou-li podmínky použití odlišné od standardních podmínek, existují dále popsané speciální řetězy pro zvláštní
podmínky.

 Konstrukční vel‐
ikost řetězového

kladkostroje

Max. nosnost při vinutí Rozměr Vyražené
značení

Kvalita řetě‐
zu

Hmotnost na
1 metr

Zkušební
zatížení při

výrobě

Minimální sí‐
la na pře‐

tržení

Minimální
prodloužení
při přetržení1/1 2/1

[kg] [kg] [mm] [kg] [kN] [kN] [%]
Standardní řetěz Demag RDC/TDK

 

DC 1 - 2 250 - 4,2 x 12,2

DAT
RDC/TDK

0,38 13,8 22

10
DC 5 500 - 5,3 x 15,2 0,62 22 35

DC 10 1250 2500 7,4 x 21,2 1,20 43 70
DC 15 - 16 1600 3200 8,7 x 24,2 1,67 59 95

DC 25 2500 5000 10,5 x 28,2 2,49 87 138

Vlastnosti vysoce pevný materiál odolný proti stárnutí s vysokou tvrdostí povrchu, galvanicky pozinkovaný s dodatečným povrchovým zušlechtěním, bar‐
va: DC 1 - 10 stříbrná, DC 15 - 25 žlutá

Materiál Ni-Mo ocel na řetězy podle EN 818-7 část 5.3.1
Mazání tuk GP00H-30REN.SO-GFB
Speciální řetěz Demag Corrud

Příklad použití:
např.
zinkovna, galva‐
novna, mořicí
lázně

DC 1 - 2 250 - 4,2 x 12,2

DAT
RDC/TDK

0,38 13,8 22

10
DC 5 500 - 5,3 x 15,2 0,62 22 35

DC 10 1250 2500 7,4 x 21,2 1,20 43 70
DC 15 - 16 1600 3200 8,7 x 24,2 1,67 59 95

DC 25 2500 5000 10,5 x 28,2 2,49 87 138
Vlastnosti odolný proti stárnutí, nekorodující, antikorozní mikrovrstva „Corrud DS“ s černým povlakem, barva: černá, Stabylan 2001
Materiál Ni-Mo ocel na řetězy podle EN 818-7 část 5.3.1
Mazání Kyselinovzdorný tuk na řetězy např. Ceplattyn BL white Paste (Objednací číslo 665 023 44)
Speciální řetěz Demag HS7

Příklad použití:
např.
Slévárna,
prach, smirek,
čistírna

DC 1 - 2 160 - 4,2 x 12,2

RSX / DS

0,38 12,5 19,3

5
DC 5 400 - 5,3 x 15,2 0,62 19,8 30,8

DC 10 800 1600 7,4 x 21,2 1,20 38,7 60
DC 15 - 16 - - - - - -

DC 25 1600 3200 10,5 x 28,2 2,49 78 121
Vlastnosti odolný proti stárnutí, barva: stříbrná, hluboce kalená
Materiál Ni-Mo ocel na řetězy podle EN 818-7 část 5.3.1
Mazání nasucho nebo suchý mazací prostředek, např. Ceplattyn 300 Paste (Objednací číslo 665 022 44)
Speciální řetěz Demag RS6

Příklad použití:
např.
Potravinářství

DC 1 - 2 125 28) - 160 29) - 4,2 x 12,2

RSA / S

0,38 10 16

15

DC 5 200 28) - 250 29) - 5,3 x 15,2 0,62 16 25

DC 10 400 28) - 500 29) 800 30) - 1000 31) 7,4 x 21,2 1,20 32 50

DC 15 - 16 - - - - - -

DC 25 630 28) - 800 29) 1250 30) - 1600 31) 10,5 x 28,2 2,23 50 80

Vlastnosti nerezavějící řetěz nekalený, čistý
Materiál ušlechtilá ocel AISI 316 (V4A) 1,4401
Mazání Potravinářské mazivo např. olej 4 UH1-1500 N (Objednací číslo. 664 028 44)

Tab. 51 

28) max. při 25 - 50 cyklech za den
29) max. při 10 cyklech za den
30) při max. 12 - 25 cyklech za den
31) max. při 5 cyklech za den21
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8.5.5.7 Výměna řetězové sady

Obr. 51 

Před zahájením údržbářských prací odstavte zdvihací zařízení z provozu a zajistěte jej proti opětovnému zapnutí.
Při výměně sady řetězu je nutno postupovat následujícím způsobem:

1. otevřete a vyvěste servisní kryt (1);

2. tašku (2) s ovládacím kabelem položte na řetězový kladkostroj; vyjměte síťovou zásuvku (3) s namontova‐
ným síťovým kabelem (4) a odložte stranou; v případě pojezdu pohonu vyjměte připojovací kabel z odlehče‐
ní tahu;

3. šroubovákem uvolněte uzavírací víčko (5) (zvedněte);

4. demontujte a odložte řetězový zásobník (6) ( „Demontáž zásobníku řetězu“, Strana 71);
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Obr. 52 

1. demontujte usměrňovač řetězu (7);

2. kleštěmi na Seegerův kroužek demontujte pojistný kroužek (8); k tomu použijte buď zakřivené anebo rovné
kleště (přístup ze servisního prostoru anebo otvorem ve skříni převodovky na straně motoru);
DC 1 až 5: v oblasti síťové zásuvky;
DC 10: odklopte stranou kryt otvoru skříně převodovky (9).

3. Vedení řetězu (10) s řetězovým kolem uvolněte z hnacího hřídele; za tím účelem posuňte kompletní kon‐
strukční díl ve směru k motoru tak, aby bylo řetězové kolo volné; potom opotřebovanou řetězovou sadu vy‐
jměte ze servisního prostoru.

Při montáži nové sady řetězu postupujte v opačném sledu.
Přitom je potřeba věnovat pozornost následujícím položkám:
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Řetězový kladkostroj s koncovým vypínačem převodovky

Obr. 53 (A) Vedení řetězu u modelu DC 10 bez koncového vypínače převodovky; (B) Vedení řetězu u modelu DC 10 s koncovým vypínačem
převodovky

Je-li řetězový kladkostroj vybaven mezním vypínačem převodovky, liší se vedení řetězu tím, že má větší otvor.

Viz také  „Pohon řetězu“, Strana 112.

Distanční kroužky hnacího hřídele

Obr. 54 

● Při montáži vedení řetězu je nutné dbát na kompletní počet distanč‐
ních kroužků na hnacím hřídeli.

Pol. Název
1 Uzavírací víčko
2 Pojistný kroužek
3 Distanční kroužek DC-Pro 15 1 kusy
4 Vedení řetězu

5 Distanční kroužek

DC 1 / 2 3 kusy
DC 5 1 kusy
DC 10 2 kusy
DC-Pro 15 2 kusy

Tab. 52 

Před odsunutím řetězového kola smáčet ozubení výstupní
hřídele molykotem anebo obdobným prostředkem.

Montáž pojistného kroužku

Obr. 55 

● Otřep po lisování u pojistného kroužku (1) musí směřovat k motoru.
Pojistný kroužek správně sedí, pokud po montáži na hnaný hřídel s
ním lze otáčet bez použití velké síly.

NEBEZPEČÍ

Přetržení řetězu a pád břemene
Chybná montáž řetězu může vést k prasknutí řetězu nebo
pádu břemene.
Při montáži řetězu je nutno dbát na to, aby řetěz byl ve‐
den ve stejné poloze a orientaci.
Řetěz musí pracovat bez zkrucování.
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Montáž kotevního bloku řetězu u DC 10 vinutí 2/1

Obr. 56 

● U vinutí DC 10 2/1 je nutno před našroubováním usměrňovače řetězu namontovat kotevní blok řetězu. Přišrou‐
bujte k sobě poloviny kotevního bloku řetězu (1) (část A).

● Sešroubovaný kotevní blok řetězu zasuňte do otvoru skříně převodovky (část B).
● Namontujte svorníky (2) (zajištění svorníků je realizováno namontovanými usměrňovači řetězu).

Montáž kotevního bloku řetězu u DC 15 vinutí 2/1

Obr. 57 

V případě DC-Pro 15 s vinutím 2/1 je nutno před našroubováním
usměrňovače řetězu (4) namontovat kotevní blok řetězu.
● Při demontáži kotevního bloku řetězu vytahujte oba svorníky (1) z ot‐

vorů pouze do té míry, aby bylo možné vyjmout kotevní blok řetězu.
● Položte konce řetězu mezi poloviny kotevního bloku řetězu (3) a se‐

šroubujte poloviny s utahovacím momentem 25 Nm.
● Sešroubovaný kotevní blok řetězu zasunout do otvoru převodové

skříně.
● Nasuňte svorníky (1) zcela zpět do otvorů (zajištění svorníků je reali‐

zováno namontovanými usměrňovači řetězu).

Pol. Název
1 Svorník kotevního bloku řetězu
2 Šroub s vnitřním šestihranem u polovin kotevního bloku řetězu
3 Polovina kotevního bloku řetězu
4 Usměrňovač řetězu
5 Šroub s vnitřním šestihranem u usměrňovače řetězu

Tab. 53 
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Montáž zarážky

Obr. 58 

● Zarážka umístěte na pátý článek řetězu nezatížené větve, přičemž
dbejte na správný utahovací moment.

● Jestliže se při výměně řetězu předpokládá, že bude řetězový kladko‐
stroj provozován s delším řetězem, než je standardní kapacita řetě‐
zového zásobníku, musí být mezi spodní blok háku a nárazníkový
plech na řetězu připevněna dodatečná zarážka. Zarážku je nutné
umístit tak, aby se přesah řetězu nacházel mezi spodním blokem há‐
ku a zarážkou. Pro kladkostroj DC 10 a DC 15 s vinutím 2/1 je v tom‐
to případě vyžadován mezní vypínač převodovky.

Další postup po výměně řetězové sady

Po výměně řetězu, který dosáhl meze opotřebení, bývají obvykle opotřebena také vratná kola a je nutné je vy‐
měnit. Proto při výměně řetězu bezpodmínečně zkontrolujte stav vratných kol. Nejpozději při každé druhé výmě‐
ně řetězu doporučujeme vyměnit také vratné kolo.

– Namontujte spodní blok háku / spodní kladnici  „Závěsný hák“, Strana 84

– Namažte řetěz  „Disponibilní řetězy pro zdvihací zařízení“, Strana 77,  „Mazání řetězu zdvihacího zaříze‐
ní“, Strana 82

– Popřípadě nastavte nejnižší polohu háku  „Nastavení spodní polohy háku“, Strana 52.

– Namontujte řetězový zásobník  „Demontáž zásobníku řetězu“, Strana 71.

– Jestliže je na řetězový kladkostroj umístěn mezní vypínač převodovky, musí být po výměně řetězu znovu na‐
staven, viz výtisk „Mezní vypínač převodovky DC“  Tab. 3, Strana 7.

Utahovací momenty [Nm] DC 1 / 2 DC 5 DC 10 DC-Pro 15
Vinutí 1/1 1/1 2/1 1/1 2/1
Servisní kryt 5,5 7,5 25
Zarážka 4,0 4,3
Poloviny kotevního bloku řetězu - - 10,5 - 25
Usměrňovač řetězu 5,0 5,5 9,5 15

Tab. 54 

8.5.5.8 Mazání řetězu zdvihacího zařízení

Řetězy zvedacích zařízení se musí po namontování, před zkušebním zatěžováním a uvedením do provozu, stej‐
ně jako v průběhu používání mazat v místě kloubů tukem pro převodovky, objednací číslo 665 009 44.

Podle provozních a zatěžovacích poměrům musejí být řetězy - po předchozím očištění - odborně promazány v
kloubech. Pokud působí faktory prostředí urychlující opotřebení (smirek, písek atd.), měl by se používat suchý
mazací prostředek (kluzný lak). Odlišné mazání viz  „Disponibilní řetězy pro zdvihací zařízení“, Strana 77!

POZOR

Předčasné opotřebování řetězu!
Nebezpečí pádu břemene v důsledku přetržení řetězu.
Řetěz je nutné mazat po celé délce.
Namažte úplně také zakryté články řetězu, například v kotevním bloku řetězu, ve spodním bloku háku, v zarážce
nebo rámu kočky.
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Řetězový kladkostroj DC 1 až 10

Obr. 59 

Odstřihněte špičku tuby s tukem a zaveďte tubu na mazané místo. V
průběhu vytlačování tuku z tuby tlakem do vedení řetězu musíte s řetě‐
zem popojet do koncových poloh, aby byl zcela a rovnoměrně proma‐
zán.

Řetězový kladkostroj DC-Pro 15

Obr. 60 

Nejlepší je nanášet mazací prostředek štětcem.
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8.5.6 Závěsný hák

8.5.6.1 Kontrola závěsného háku

Obr. 61 

Řetězový kladkostroj DC 1–10 (od roku
2017)
Pol. A

 DC-Pro / Com
Pol. B

 DC-Com (původní)
Pol. B

Nosnost [kg] 315 630 1250  125 250 500 1250 2500 1600 3200 125 250 500 1250 2000
Konstrukční velikost  1 - 2 5 10  1 2 5 10 15 1 2 5 10
Vinutí  1/1

 

1/1 2/1 1/1 2/1

 

1/1 2/1
Závěsný hák Typ V-I V-II V-III V 2 V 3 V 4 V 5 V 5 V 6 T010 T020 T04 V 5

Rozměry

a1 [mm] 30 36 43 30 36 43 50 50 56 28 34 40 50

a2Jmen 32) [mm] 23,5 26,7 36 25,3 30,5 36 43 43 49 22,8 25,4 33,7 43

a2max [mm] 25,6 29,6 39,6 27,8 33,5 39,6 47,3 47,3 53,9 25,08 27,94 37,07 47,3
b1 [mm] 13 19 22 13 19 22 29 29 30 16 21 27 29
h1 [mm] 22 27,5 33,5 22 27,5 33,5 44 44 55 20 26,1 34 44

h2Jmen 33) [mm] 18 21,5 26 18 21,5 27 36 36 38 16,9 21,8 27,7 36

h2min [mm] 17,1 20,4 24,7 17,1 20,4 25,7 34,2 34,2 36,1 16,055 20,71 26,315 34,2
L2 [mm] 14 14 20 22 30 36 45 45 56 20 24 28 45
L4 [mm] 84 95 115 86 109 110 159 159 187 82 94 116 159

max. zkušební síla [kN] 8 16 25 8 16 25 50 50 65 6 13 25 50
Tab. 55 

8.5.6.2 Kontrola pojistky hrdla háku DC-Pro

Je-li nutné vyměnit pojistku hrdla háku, otáčejte maticí na šroubu, až na druhé straně matice vystoupnou alespoň
2 závity. Šroubové spojení utahujte jen tak, aby pojistka hrdla háku při pohybu nebyla svírána.

8.5.6.3 Kontrola vratného kola

Snadnou otáčivost vratného kola je nutné kontrolovat každý měsíc. Za tím účelem je popřípadě nutné ze spodní
kladnice demontovat pevně přimontované traverzy.
Zkontrolujte, zda se spodní kladnice při zdvihání a spouštění pohybuje bez problémů. Trhavý pohyb spodní klad‐
nice znamená její opotřebení.
Při každé druhé výměně řetězu doporučujeme vyměnit také vratné kolo.

32) přípustná odchylka + 10 %
33) přípustná odchylka -5 %84 21
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8.5.6.4 Spodní blok háku DC 1–10 (od roku 2017)

Obr. 62 

Pol. Název Pol. Název Pol. Název
1 Řetěz zdvihacího zařízení 5 Zavírací kus řetězu 8 Souprava poloviny uložení háku
2 Pouzdro spodního bloku háku 6 O-kroužek 9 Šroubové spojení spodního bloku háku
3 Axiálně-radiální kuličkové ložisko 7 Závěsný hák 10 Štítek s nosností
4 Opěrná podložka     

Tab. 56 

NEBEZPEČÍ

Pád břemene
Při chybné montáži může dojít k pádu břemene.
Při montáži dávejte pozor na správné pořadí a orientaci jednotlivých dílů.

V případě specifických podmínek okolního prostředí nebo při použití speciálních řetězů platí odlišné pokyny k
mazání; jde například o řetězy z ušlechtilé oceli nebo použití v potravinářském průmyslu. Viz také  „Disponibil‐
ní řetězy pro zdvihací zařízení“, Strana 77.

– Navlékněte pouzdro spodního bloku háku (2), axiálně-radiální kuličkové ložisko (3) a opěrnou podložku (4)
ve správném pořadí a ve správné orientaci na řetěz zdvihacího zařízení (1).

– Namažte konec řetězu přiloženým mazivem.

– Vložte poslední článek řetězu zdvihacího zařízení (1) do zavírací části řetězu (5) nastavte tuto zavírací část
tak, aby výčnělky směřovaly k výřezům v opěrné podložce (4).

– Natáhněte O-kroužek (6) přes výčnělky v hlavě závěsného háku (7). O-kroužek plní funkci tlumení.

– Naplňte polovinu spodního bloku háku (8) přiloženým mazivem.
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– Nyní vložte řetěz zdvihacího zařízení (1) s pouzdrem spodního bloku háku (2), axiálně-radiálním kuličkovým
ložiskem (3), opěrnou podložkou (4) a zavírací částí řetězu (5) do poloviny spodního bloku háku (8).

– Nastavte závěsný hák (7) pod ní – použijte k tomu O-kroužek (6).

– Namontujte šroubové spojení spodního bloku háku (9) a utáhněte správným utahovacím momentem.

Utahovací momenty [Nm] DC-Pro 1 DC-Pro 2 DC-Pro 5 DC-Pro 10
Spodní blok háku 11,5 25,0

Tab. 57 
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8.5.6.5 Výměna spodního bloku háku DC-Pro vinutí 1/1

Obr. 63 

1. Odložte nový hák a vyšroubujte oba šrouby.
Pomocí šroubováku zvedněte víko nárazníku (1).

2. Vyjměte horní polovinu spodního bloku háku.
Nasuňte víko nárazníku (1) na řetěz.
Zavírací část řetězu (2) vyjměte ze závěsného háku a přeložte přes poslední článek řetězu.
Poslední článek v zavíracím kusu řetězu namažte tukem.

3. Řetěz a zavírací části řetězu (2) vložte na nový hák a přiložte horní polovinu spodního bloku háku (3). Dávej‐
te přitom pozor na správnou polohu aretačního nosu (4).

4. Šrouby skříně utáhněte podle tabulky utahovacích momentů.

Utahovací momenty [Nm] DC-Pro 1 DC-Pro 2 DC-Pro 5 DC-Pro 10 DC-Pro 15
Spodní blok háku 6,8 11,5 25,0 27,5

Tab. 58 
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8.5.6.6 Výměna spodního bloku háku DC-Com vinutí 1/1

Obr. 64 

– Demontujte namontovaný hák.
Odložte nový hák a vyšroubujte oba šrouby (4).
Vyjměte horní polovinu spodního bloku háku.

NEBEZPEČÍ

Pád břemene
Při chybné montáži může dojít k pádu břemene.
Při montáži je nutné dbát na to:
– aby byly uzavírací části (1) do ložiska umístěny svými límci (2). aby byly namazány ložisko a uložení loži‐

ska.
– aby byl při montáži spodního bloku háku správně namontován pojistný čep (3).

– Šrouby skříně (4) utáhněte podle tabulky utahovacích momentů.

Utahovací momenty [Nm] DC-Com 1 DC-Com 2 DC-Com 5 DC-Com 10
Spodní blok háku 6,8 9,5 25,0

Tab. 59 
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8.5.6.7 Výměna spodní kladnice s vypínacími pružinami vně, vinutí 2/1

Obr. 65 

Utahovací momenty [Nm] DC 10 / DC-Pro 15
Kladnice s vně ležícími vypínacími pružinami 55,0

Tab. 60 

8.5.7 Nárazník

8.5.7.1 Kontrola odpojovacího nárazníku / odpojovací pružiny

Obr. 66 Příklady opotřebení

1. Opotřebení nárazníku:
V rámci každoroční kontroly proveďte vizuální kontrolu nárazníku. Zkontrolujte případné poškození a trhliny.

2. Chybějící nárazníkový plech:
Při montáži nového nárazníku dbejte na správné pořadí jednotlivých dílů (viz také  „Montáž nárazníku /
vypínací pružiny“, Strana 90). Například chybějící nárazníkový plech vede k předčasnému opotřebení nára‐
zníku.

3. Opotřebení vnější vypínací pružiny:
V rámci každoroční kontroly proveďte vizuální kontrolu vnější odpojovací pružiny. U pouzdra pružin zkontro‐
lujte případné poškození a trhliny. Jednotlivá vinutí pružiny nesmějí být přesouvána přes sebe.
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8.5.7.2 Montáž nárazníku / vypínací pružiny

Obr. 67 Odpojovací nárazník (1), nárazníkový plech (2), tlumící deska (3), vypínací pružina (4)

U řetězových kladkostrojů při frekvenci 60 Hz s provozním koncovým vypínačem se musí vyměnit vypínací pru‐
žina pokud:
● Pružina V8 ➔ pružina V16;
● Pružina V6 ➔ pružina V12;

90 21
1 

27
3 

44
/1

91
21

7



Produktová řada 34) Konstrukč‐
ní velikost

Vinutí Rychlost zdvihu 35) Vybavení
spínače 36)

Talíř ød1 / ød2 Výška h Strana závěsného há‐
ku

Strana řetězového zá‐
sobníku

DC [m/min] [mm] [mm] Obr. Ident. č. Obr. Ident. č.

DC-Pro
1 + 2

1/1

V8
1BES 45 / 42

45 A 718 255 45 M

717 253 45
2 V16 80 B 718 256 45 N

DCM-Pro
1 + 2 V8

1BES
 

M
717 253 45

M
2 V16 N N

DC-Com

1 V8
0BES F 717 534 45 O 717 534 45

2 V6
1 V8

1BES
45 / 42 45 A 718 255 45

M 717 253 45

2 V6

DCS-Pro
1 VS30

1BES
2 VS16

DCMS-Pro
DCRS-Pro

1 VS30
1BES  M 717 253 45

2 VS16

DC-Pro

5 1/1

V8
1BES 45 / 42

45 A 718 255 45 M

718 253 45
V16 80 B 718 256 45 N
V24 130 C 718 249 45 M

DCM-Pro
V16

1BES
 N 718 253 45 N

V24 45 / 42 130 C 718 249 45 M

DC-Com V4,5
0BES  F 718 534 45 O 718 534 45
1BES

45 / 42 45 A 718 255 45
M

718 253 45
DCS-Pro VS8 1BES

DC-Pro

10

1/1

V6

1BES 52 / 55

43 D 715 260 45
715 253 45V8 55 A 715 254 45

V12 74 B 715 255 45 N
V24 125 C 715 249 45

O 715 534 45
DC-Com V4

0BES  F 715 534 45
1BES

52 / 55

43 D 715 260 45
M

715 253 45

DCS-Pro VS4 / VS6 / VS12 1BES
55

A
715 254 45

DC-Pro; DC-Com

2/1

V4 1BES
K

DC-Pro V6 1BES 74 715 255 45 N

DCS-Pro
VS4

1BES
55 H 715 254 45 M

VS6 74 I 715 255 45 N

DC-Pro
15

1/1 V8
1BES

62 / 55 55

A

721 753 45 Q 721 753 45
2/1 V4 L

DCS-Pro
1/1 VS8

1BES
A

2/1 VS4 L
Tab. 61 

34) LDC: Nárazník jako DC; KLDC: Nárazník jako KDC; KDC-ProDC: Bez nárazníků, vždy vybaveno GGS.
35) Rychlost zdvihu: Rychlost zdvihu: V = 2stupňová rychlost při 50 Hz, VS = plynule regulovatelná rychlost při vsnenn.
36) 0BES = bez provozního koncového vypínače, 1BES = s provozním koncovým vypínačem, GGS = s mezním vypínačem převodovky.21
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8.5.8 Brzda

8.5.8.1 Přiřazení brzdy

Nosnost Řetězový kladko‐
stroj Vinutí Velikost motoru Brzda Max. zdvih brzdy

[kg] DC-Pro    [mm]
80 - 125 1

1/1

ZNK 71 B 8/2
BK03

0,6

80 - 250 2
80 - 500 5 ZNK 80 B 8/2

200 - 1000
10

ZNK 100 A 8/2

BK07
315 - 1250

ZNK 100 B 8/21250 - 2500 2/1
1000 - 3200 15 1/1, 2/1

Tab. 62 

Nosnost Řetězový kladko‐
stroj Vinutí Velikost motoru Brzda Max. zdvih brzdy

[kg] DC-Com    [mm]
80 - 125 1

1/1
ZNK 71 B 8/2

BK03
0,6

160 - 250 2
315 - 500 5 ZNK 80 A 8/2

630 - 1000
10

ZNK 100 A 8/2
BK07

1250 - 2000 2/1 ZNK 100 B 8/2
Tab. 63 

8.5.8.2 Zkontrolovat opotřebení brzdy

Obr. 68 

Zkontrolujte opotřebení brzd podle roku výroby řetězového kladkostroje.
Od 04/2009 brzda nemusí být demontována, aby bylo možné zkontrolovat opotřebení brzd. Opotřebení brzd se
kontroluje pomocí vzduchové mezery.

● Odpojte řetězový kladkostroj od napájecí sítě (síťovým vypínačem) a proveďte zajištění proti opětovnému za‐
pnutí.

● Otevřete elektrický kryt.
● Vyjměte z brzdy uzavírací šroub (1).
● Pomocí měrného lístku (2) zkontrolujte opotřebení brzd (viz  „Přiřazení brzdy“, Strana 92).
● Při dosažení maximálního zdvihu brzdy (viz  „Přiřazení brzdy“, Strana 92) musí být brzda neprodleně vymě‐

něna.
● V případě zdvihů brzd do 0,5 mm je možné brzdu dále používat až do následující údržby.
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Montáž a údržba

Obr. 69 

Při montáži brzdy je nutno místo V-kroužku (1) na tělese brzdy lehce namazat tukem. Přitom se nesmí žádný tuk
dostat dovnitř brzdy. Obíhající těsnicí manžeta musí přiléhat po celé ploše na zadní stranu brzdy.

V rámci roční prohlídky je třeba doplnit na těsnicí V-kroužek (1) brzdy tuk na valivá ložiska bez pevného maziva.

Utahovací momenty [Nm] DC 1 / 2 / 5 / 10 / 15
Brzda 5,5
Elektrický kryt 9,5

Tab. 64 
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8.5.9 Prokluzová spojka

8.5.9.1 Kontrola prokluzové spojky

Obr. 70 

Prokluzová spojka plní funkci zařízení nouzového vypnutí a pojistky
proti přetížení pro řetězový kladkostroj.
První nastavení prokluzové spojky se provede u výrobce. Za normál‐
ních provozních podmínek není zapotřebí prokluzovou spojku dodateč‐
ně seřizovat. Prokluzová spojka nevyžaduje údržbu až po dobu 10 let.
V rámci roční inspekční prohlídky musí být zkontrolována prokluzová
spojka.
Dodatečné seřízení prokluzové spojky může provést pouze oprávněný
odborný personál. Zvýšení spouštěcího momentu nad nastavení u vý‐
robce není přípustné.

Kontrola funkce prokluzové spojky se provádí následovně:
● Aby bylo možné demontovat zarážku, musí být zásobník řetězu vy‐

věšen,  „Demontáž zásobníku řetězu“, Strana 71. Odstraňte doraz
 Obr. 58, Strana 82 u nezatížené větve řetězu a namontujte jej nad
spodní blok háku. Při mikrozdvihu je hákovým ústrojím pojížděno
proti usměrňovači řetězu. Koncové mezní vypínače přitom nesmějí
být aktivovány.

Při řádné funkci prokluzové spojky je nutno respektovat následující:
● Větrák zdvihacího motoru se ještě otáčí, zatímco nedochází ke zdvihu;
● Sedmisegmentový displej zobrazí varovné hlášení PROKLUZOVÁNÍ PŘI ZDVIHÁNÍ V1,  „Varovná hlášení“,

Strana 103.

Po provedeném odzkoušení funkce prokluzové spojky je nutno zarážku opět namontovat na nezatíženou větev
řetězu.

8.5.9.2 Nastavení prokluzové spojky

Obr. 71 

Prokluzová spojka je při výstupní kontrole v továrně seřízena na nos‐
nost řetězového kladkostroje. Zvýšení hodnoty momentu vypínání nad
tovární úroveň není přípustné.  „Zavěšení řetězového kladkostroje“,
Strana 39

U řetězového kladkostroje DC ≥ 1000 kg odpovídá nastavení požadav‐
kům EN 14492-2 pro prokluzové spojky jako pojistky proti přetížení. Po‐
jistky proti přetížení jsou předepsány pro nosnosti ≥ 1000 kg.
Při přejímce zdvihacího zařízení, respektive jeřábového zařízení, musí
být v rámci kontroly dynamického přetížení zdvihnuta zátěž odpovídají‐
cí 110 % nosnosti (bez změny nastavení prokluzové spojky). Břemeno
> 160 % nesmí být zdvihnuto (EN 14492-2 „Přímo působící pojistka
proti přetížení“).

Prokluzová spojka je chráněná hlídačem prokluzu proti nadměrnému zatěžování, takže nové seřízení je nutné až
při GO. Pokud je nutno kvůli pracovním podmínkám, nebo z důvodu poruchy funkce provést přezkoušení nasta‐
vení, je třeba k tomu použít zkušební přístroj prokluzu,  objednací č. 836 708 44. Zkoušku a seřízení smí prová‐
dět pouze odborník při dodržení tiskopisu „Přístroj na kontrolu prokluzové síly“  Tab. 3, Strana 7.
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8.5.10 Převodovka / výměna oleje

Obr. 72 

Konstrukční velikost řetězového kladkostroje DC 1 / 2 DC 5 DC 10 DC-Pro 15
Množství oleje [l] 0,35 0,50 0,90 1,3

Utahovací momenty

Kryt převodovky [Nm] 5,5 -
Skříň převodovky dvoudílná [Nm] - 25
Plnicí otvor oleje a odvzdušnění M16 [Nm] - 15
Servisní kryt [Nm] 5,5 7,5 25

Tab. 65 

Starý olej likvidovat šetrně k životnímu prostředí.

Mazání olejem
Za normálních provozních podmínek by se měl mazací prostředek vyměnit nejpozději za 10 let. Při abnormálních
provozních podmínkách, jako je např. zvýšená teplota prostředí, se doporučuje interval výměny oleje těmto pod‐
mínkám přizpůsobit.

Kvalita oleje
Univerzální olej pro převodovky Shell Donax TD 10W-30 s přísadami pro minimalizaci opotřebení, viskozitní roz‐
sah 10W-30. Při vyšších nebo nižších teplotách prostředí než -20 °C až + 45 °C je nutno konzultovat výrobce.

POZOR

Provozní stabilita není zajištěna

Při použití olejů, které nejsou schválené společností Demag, může dojít k funkčním poruchám prokluzové spojky
a není zajištěna provozní stabilita.
Objednací číslo oleje vždy podle roku výroby řetězového kladkostroje, viz  „Díly na převodovce DC 1-10“,
Strana 108.

Produktová řada DC-Pro
DCS-Pro
DC-Com

DC-ProFC

DC-ProDC
DC-ProCC

Viskozitní roz‐
sah

Objednací číslo

Frekvence [Hz] 50 / 60 50 60

Příklad použití:
např.

Standardní
1 1 -   „Díly na převodovce DC 1-10“, Strana 108,

 „Díly na převodovce DC-Pro 15“, Strana 110
- - 2 10W-30 664 020 44

Potravinářství 3 3 3  180 003 98
Tab. 66 
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Všeobecně o výměně oleje
Starý olej se musí vypustit v teplém stavu. Převodovku je nutno natočit tak, aby olej vytekl. Proplachovací olej by
měl mít viskozitu 46-68 mm2/s při jmenovité teplotě. K proplachování je zapotřebí přibližně dvojnásobné množství
předepsané olejové náplně. S náplní proplachovacího oleje je nutno provést několik celých zdvihů háku. Poté
proplachovací olej vypustit a naplnit převodovku novým olejem. Požadovaná množství oleje naleznete ve výše
uveden následující tabulce.

DC 1 - 10: Je nutné vymontovat ovládání s konektorovými spojkami (2) pod elektrickým krytem (3). Nyní odstraň‐
te šrouby krytu převodovky (1).
DC 15: Výměnu oleje lze provést vyšroubováním odvzdušňovacího ventilu (4).
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8.5.11 Výměna stykače na řídicí kartě

Obr. 73 

1. Úchyt stykače se odblokuje tlakem palce na blokovací sponu (A). Přitom opatrně ohněte blokovací sponu (A)
směrem od stykače.

2. Následně stykač (B) druhou rukou naklopte tak, aby nedocházelo kontaktu s blokováním.

3. Nyní odblokujte druhou, protilehlou blokovací sponu (A) (podle popisu v kroku 1).

4. Stykač (B) lze sejmout druhou rukou; přitom jej svisle zatáhněte směrem k ploše základní desky.

Náhradní stykač je možné do podstavce vložit pouze v jedné poloze. Stykač stlačte na podstavec stykače (C),
dokud nedojde k zapadnutí obou blokovacích spon (A) .
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8.5.12 Výměna relé na řídící kartě

Obr. 74 (A) Řídicí karta; (B) Stykač; (C) Relé; (D) Pružinová svorka; (E) Šroubovák

1. S pomocí šroubováku (E) vypačte pružinovou svorku (D) z jejího držáku.

2. Poté uvolněte pružinovou svorku (D) z druhé strany.

3. Vytáhněte pružinovou svorku (D) směrem nahoru z relé (C).

4. Teď můžete vytáhnout relé (C) z patic.

Je-li vyžadována výměna relé, dbejte na následující:
● Kontaktní čepy nového relé nesmí být ohnuté.
● Po vybavení řídicí karty novým relé nasaďte pružinovou svorku seshora. Svorkové háky musí znovu zapad‐

nout do patice relé ve správné pozici. Pružinová svorka musí sedět těsně, mezi horním okrajem relé a pruži‐
novou svorkou nesmí být vůle.
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8.5.13 Výměna ovládacího kabelu

Obr. 75 

1. Odpojte řetězový kladkostroj od napájecí sítě (síťovým vypínačem) a proveďte zajištění proti opětovnému
zapnutí.
Otevřete a vyvěste servisní kryt.

2. Vyjměte a otevřete tašku (1) s ovládacím kabelem.

3. Vyjměte ovládací kabel z tašky.
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4. Pootočením uvolněte bajonetový uzávěr (2) a vyjměte zástrčku ovládacího kabelu.

5. Odšroubujte elektrický kryt.

6. Uvolněte šroub (3) na aretaci ovládacího kabelu a aretaci sejměte. Vyvlékněte ovládací kabel.

Montáž nového řídicího vedení probíhá v opačném sledu.

Přitom je nutno dbát, aby:
● drážka zásuvkové objímky se zajištěním proti pootočení v elektrickém tělese a
● oba čepy na elektrickém tělese byly shodné s bajonetovým uzávěrem.

Montáž ovladače  „Připojení ovladače“, Strana 33.

Výškové nastavení ovladače  „Výškově nastavit ovládací spínač“, Strana 35.

Utahovací momenty [Nm] DC 1 DC 2 DC 5 DC 10 DC-Pro 15
Elektrický kryt 9,5
Servisní kryt 5,5 7,5 25
Aretace ovládacího kabelu 11,0

Tab. 67 
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9 Poruchy / výstrahy

9.1 Bezpečnostní pokyny k poruchám / výstrahám

VAROVÁNÍ

Nesprávné odstranění poruchy
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život. Nebezpečí poškození stroje.
Poruchy smějí být odstraněny pouze kvalifikovaným a poučeným odborným personálem ( „Definice osob“,
Strana 9), který musí dodržet bezpečnostní předpisy.

NEBEZPEČÍ

Konstrukční díly pod napětím
Hrozí nebezpečí pro tělesné zdraví a život.
Práce na elektrických zařízeních smějí být provedeny pouze kvalifikovaným odborným personálem ( „Definice
osob“, Strana 9), který musí dodržet bezpečnostní předpisy.
Před zahájením prací odpojte přívod elektrické energie. Síťový vypínač nebo odpojovač s visacím zámkem zaji‐
stěte proti neoprávněnému nebo mylnému zapnutí.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí popálení
Po ukončení provozu řetězového kladkostroje hrozí při dotyku nebezpečí popálení.
Nedotýkejte se zahřáté skříně motoru. Před odstraněním poruchy nejprve nechte zchladit motor.

Postup při poruchách

1. Stroj je nutné v případě poruch, které představují bezprostřední riziko pro osoby, hmotné statky nebo provo‐
zní bezpečnost, okamžitě pomocí tlačítka nouzového vypnutí uvést do klidového stavu.

2. Pomocí síťového vypínače nebo odpojovače vypněte řetězový kladkostroj a zajistěte jej proti opětovnému
zapnutí.

3. Informujte odpovědné osoby v místě provozu stroje o jeho poruše.

4. Nechte autorizovaným odborným personálem zjistit a odstranit poruchu a příčinu poruchy.

Postup po odstranění poruchy

VAROVÁNÍ

Zkontrolujte řádnost montáže
Před opětovným zapnutím se přesvědčte, že
– byly odstraněna porucha a její příčina.
– všechna bezpečnostní zařízení byla namontována v souladu s předpisy a jsou jak funkčně, tak techniky v

bezvadném stavu.
– se v nebezpečné oblasti zařízení nezdržují žádné osoby.

9.2 7-segmentový displej

Displej (7-segmentový displej) se nachází na spodní straně řetězového kladkostroje za průhledovým okénkem.

Obr. 76 

Varovná hlášení jsou uváděna znakem blesku.
Možný je pohyb v protisměru, varovné hlášení nemusí být potvrzeno
pomocí tlačítka nouzového vypnutí.
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Obr. 77 

Chybová hlášení jsou uváděna znakem chyby „E“ (error).
Než bude možné provést nový pohyb, musí být chybové hlášení po‐
tvrzeno pomocí tlačítka nouzového vypnutí.

Výpadek bezpečnostních funkcí
Pokud dojde k výpadku bezpečnostní funkce, je další provoz možný až po opravě.

Poruchy
Funkce řetězového kladkostroje je možná jenom při správném připojení na napájení elektrickým proudem. Při se‐
lhání funkce proto nejdříve zkontrolujte vedení, odlehčení tahu u kabelů a připojení k síti. Příčinou poruchy funkcí
může také být chybný přenos pokynů z ovladače. Zkontrolujte proto ovladač a kabel ovladače na poškození a
konektory v ovladači a v servisním prostoru na správné usazení.

Symboly se zobrazují jeden po druhém.
● Jestliže uvedenými opatřeními není možné příčinu odstranit, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

9.3 Provozní stavy / Všeobecná hlášení

Obr. 78 

Pol. Displej Porucha / událost Možná příčina Poznámka
1 Žádné zdvihání ani spou‐

štění.
Žádné napájení proudem (tmavé zobrazení) Zkontrolujte připojení k síti a pojistky; zkontrolujte neporu‐

šenost přívodního vedení; zkontrolujte síťovou zástrčku v
provozní jednotce. Zkontrolujte správné zapojení PE vodi‐
če.

2 Žádné zdvihání ani spou‐
štění.

Stisknuto nouzové vypnutí. Otočením odblokujte tlačítko nouzového vypnutí.
Propojovací kabely nejsou zastrčené nebo jsou
vadné.

Zkontrolujte přípojky, případně je vyměňte.

Konektory nejsou zastrčené nebo jsou vadné. Zkontrolujte konektory, případně je vyměňte.
3 Žádné zdvihání ani spou‐

štění.
Při zapnutí proudu nebo při odblokování nouzové‐
ho vypnutí je již stisknuto některé tlačítko.

Tlačítko uvolnit a znovu stisknout!

Ovládací kabel je přerušený. Zkontrolujte připojení ovládacího kabelu u vypínače a u
provozní jednotky. Zkontrolujte průchodnost ovládacího ka‐
belu.

4 - - Provozní stav: Zdvihání V1
5 - - Provozní stav: Spouštění V1
6 - - Provozní stav: Zdvihání V2
7 - - Provozní stav: Spouštění V2
8 - - Provozní stav: Zdvihání – rozběh
9 - - Provozní stav: Spouštění – rozběh
10 Horní koncová poloha do‐

sažena. Žádné zdvihání.
Najetí na horní koncový vypínač. Koncová poloha dosažena. Spouštění.

11 Dolní koncová poloha do‐
sažena. Nespouští.

Najetí na dolní koncový vypínač. Koncová poloha dosažena. Zdvih.

12  Zámek klávesnice  
Žádný pojezd Tlačítka „Vlevo“ a „Vpravo“ byla stisknuta součas‐

ně.
Uvolněte tlačítka a stiskněte pouze jedno.

Neplatné signály ovladače. Elektricky silně rušené prostředí.
Tab. 68 
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9.4 Varovná hlášení

Obecně se všechna varovná hlášení generují porovnáním jmenovité a skutečné hodnoty otáček SOLL a IST. Od‐
chylky otáček mohou mít různé příčiny:
● špatně seřízená prokluzová spojka;
● váznoucí brzda nebo
● znečištěný nebo vadný snímač otáček.

Tyto příčiny mohou vést k výskytu většího počtu varovných hlášení. Pro odstranění varovných hlášení můžete
provést různá opatření:
- vyčistit snímač otáček tlakovým vzduchem (například znečištěný optický senzor);
- zkontrolovat a případně seřídit prokluzovou spojku;
- zkontrolovat a případně nastavit vzduchovou mezeru brzdy;

Obr. 79 Příklady zobrazení

Pol. Displej Porucha / událost Možná příčina Poznámka
1 .1. PROKLUZOVÁNÍ ZDVIHÁ‐

NÍ při spuštění: Žádné
zdvihání.
Žádné zdvihání při zatíže‐
ní.

Chybí jedna fáze sítě nebo je motor zablokovaný. Zkontrolujte připojení k síti a pojistky; zkontrolujte neporu‐
šenost přívodního vedení; zkontrolujte síťovou zástrčku v
provozní jednotce.

Kladkostroj je přetížený nebo je nízké napětí. Snížit zátěž na přípustnou hodnotu. Zajistěte dostatečné
napětí v síti.

2 .2. PROKLUZ PŘI ZVEDÁNÍ
V1: Vypínání v horní kon‐
cové poloze.

Kontakt koncového vypínače již nespíná. Při bezchybné funkci koncového spínače se na displeji ob‐
jeví znaménko (-.). Při poruše funguje prokluzová spojka ja‐
ko nouzové koncové vypínací zařízení.
Připojení a funkci kontaktů koncového vypínače musí pro‐
věřit odborník.

3 .3. PROKLUZ PŘI ZVEDÁNÍ
V2: Vypínání v horní kon‐
cové poloze. Rychlé zve‐
dání při zatížení se vypíná.

Kontakt koncového vypínače již nespíná. Při bezchybné funkci koncového spínače se na displeji ob‐
jeví znaménko (-.). Při poruše funguje prokluzová spojka ja‐
ko nouzové koncové vypínací zařízení.
Připojení a funkci kontaktů koncového vypínače musí pro‐
věřit odborník.

Řetězový kladkostroj je přetížený. Snížit zátěž na přípustnou hodnotu.
4 .4. Vnitřní paměť je vadná. Vadný ovladač. Vyměňte ovladač.
6 .6. Chybí informace o počtu

otáček.
Monitorování hardwaru má poruchu. Opakujte zdvihání; pokud se břemeno nepohne, nechte

zkontrolovat brzdu a řídicí jednotku odborníkem.
7 .7. PROKLUZ PŘI SPOUŠTĚ‐

NÍ - rozběh: Nespouští.
Chybí jedna fáze sítě nebo je motor zablokovaný. Zkontrolujte připojení k síti a pojistky; zkontrolujte neporu‐

šenost přívodního vedení; zkontrolujte síťovou zástrčku v
provozní jednotce.

8 .8. PROKLUZ PŘI SPOUŠTĚ‐
NÍ V1: Spouštění se vypí‐
ná, spodní koncové polohy
není dosaženo. Vypínání
ve spodní koncové poloze.

Zablokovaný řetěz. Zkontrolovat náběh řetězu, případně řetěz vyměnit.
Kontakt koncového vypínače již nespíná. Při bezchybné funkci koncového spínače se na displeji ob‐

jeví znaménko (-.). Při poruše funguje prokluzová spojka ja‐
ko nouzové koncové vypínací zařízení.
Připojení a funkci kontaktů koncového vypínače musí pro‐
věřit odborník.

9 .9. PROKLUZ PŘI SPOUŠTĚ‐
NÍ V2: Spouštění se vypí‐
ná, spodní koncové polohy
není dosaženo. Vypínání
ve spodní koncové poloze.

Zablokovaný řetěz. Zkontrolovat náběh řetězu, případně řetěz vyměnit.
Kontakt koncového vypínače již nespíná. Při bezchybné funkci koncového spínače se na displeji ob‐

jeví znaménko (-.). Při poruše funguje prokluzová spojka ja‐
ko nouzové koncové vypínací zařízení.
Připojení a funkci kontaktů koncového vypínače musí pro‐
věřit odborník.

Tab. 69 
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9.5 Chybová hlášení

Obr. 80 Příklady zobrazení

Pol. Displej Porucha / událost Možná příčina Poznámka
1 E.1. Řetězový kladkostroj je za‐

blokovaný.
Hardwarová závada ovládání. Stisknutím a odblokováním nouzového vypnutí zkontrolujte

chybové hlášení.
Následně aktivujte spouštění. Případně sundejte zavěšené
břemeno.

Porucha kontrolní elektroniky. Vyměňte ovladač zdvihání.
Závada „Zap/vyp“ stykače Vyměňte stykač,  „Výměna stykače na řídicí kartě“, Stra‐

na 97Opotřebení kontaktu
2 E.2. Řetězový kladkostroj je za‐

blokovaný.
Zablokovaný pohon. Stisknutím a odblokováním nouzového vypnutí zkontrolujte

chybové hlášení.
Následně aktivujte spouštění. Případně sundejte zavěšené
břemeno.

Snímání počtu otáček mimo provoz. Vyměňte ovladač zdvihání.
3 E.3. Zdvihací zařízení: Nadměr‐

né otáčky, respektive bře‐
meno nelze zastavit. Spou‐
štění při zatížení se vypí‐
ná.

Rychlost spouštění je příliš vysoká. Snížit zátěž na přípustnou hodnotu. Zkontrolujte připojení k
síti a pojistky; zkontrolujte neporušenost přívodního vedení;
zkontrolujte síťovou zástrčku v provozní jednotce.

5 E.5. Řetězový kladkostroj je za‐
blokovaný.

Hardwarová závada ovládání. Stisknutím a odblokováním nouzového vypnutí zkontrolujte
chybové hlášení.
Následně aktivujte spouštění. Případně sundejte zavěšené
břemeno.

Porucha kontrolní elektroniky. Vyměňte ovladač zdvihání.
6 E.6. Řetězový kladkostroj je za‐

blokovaný.
Hardwarová závada ovládání. Stisknutím a odblokováním nouzového vypnutí zkontrolujte

chybové hlášení.
Následně aktivujte spouštění. Případně sundejte zavěšené
břemeno.

Porucha kontrolní elektroniky. Vyměňte ovladač zdvihání.
7 E.7. Zdvihací zařízení: Chybný

směr otáčení. Řetězový
kladkostroj je zablokovaný.

Směr nelze zapnout ze zdvihacího zařízení. Stisknutím a odblokováním nouzového vypnutí zkontrolujte
chybové hlášení.
Následně aktivujte spouštění. Případně sundejte zavěšené
břemeno.
Vyměňte ovladač zdvihání.

8 E.8. Zdvihání se vypíná. Vadná brzda nebo chybně seřízená třecí spojka. Zkontrolujte brzdu a třecí spojku.
Pokud není zjištěna závada, vyměňte elektroniku.

9 E.9.9. Řetězový kladkostroj je za‐
blokovaný.

Obvod nouzového vypnutí je vadný. Stisknutím a odblokováním nouzového vypnutí zkontrolujte
chybové hlášení.
Následně aktivujte spouštění. Případně sundejte zavěšené
břemeno.
Vyměňte ovladač zdvihání.

Tab. 70 

Od verze softwaru 1.60 se zobrazují 2místné kódy hardwarových chyb.
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10 Demontáž / likvidace

10.1 Všeobecně

VAROVÁNÍ

Před demontáží si přečtěte bezpečnostní pokyny v  „Údržba / opravy“, Strana 62 tohoto návodu k provozu.

Pokyny k demontáži dílů kolejnice, pojezdů a sběrných vozíků naleznete v  „Montáž“, Strana 30 tohoto návodu
k provozu. Montáž ostatních dílů se provádí v opačném sledu než montáž.

Jestliže nebyla učiněna žádná dohoda o zpětném odběru nebo zpracování odpadu, je nutné rozebrané díly po
správně provedené demontáži doručit k opětovnému použití:
● sešrotování zbytků kovových materiálů,
● předání plastů k recyklaci,
● druhová likvidaci ostatních komponent podle parametrů materiálu.

Elektrický odpad, elektronické komponenty, maziva a další výrobní materiál podléhají předpisům o nakládání se
zvláštním odpadem a smějí být likvidovány pouze specializovanými firmami, které k tomu mají povolení.

Národní ustanovení týkající se likvidace musejí být se zřetelem na likvidaci, která je šetrná k životnímu prostředí,
bezpodmínečně respektovány. Bližší informace vám poskytnou příslušné obecní úřady.
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11 Náhradní díly

11.1 Motor

Obr. 81 

Číslo dílu Objednací číslo Počet  Označení  Materiál Norma
 1 71785033 1  Sada větráku DC 2 DC 1-2; ZNK 71   
 1 71885033 1  Souprava ventilátoru DC 5 DC 5; ZNK 80   
 1 71585033 1  Sada větráku ZNK 100A DC 10; ZNK 100A   
 1 71585133 1  Souprava ventilátoru ZNK 100B DC 10-15; ZNK 100B   
 2 71784133 1  Sada motoru 240 V 50 Hz DC 1-2; 220-240 V 50 Hz   
 2 71784233 1  Sada motoru 415 V 50 Hz DC 1-2; 380-415 V 50 Hz   
 2 71784433 1  Sada motoru 525 V 50 Hz DC 1-2; 500-525V 50Hz; 575V 60Hz 37)

 2 71784533 1  Sada motoru 460 V 60 Hz DC 1-2; 440-480V 60Hz 37)

 2 71784633 1  Sada motoru 240 V 60 Hz DC 1-2; 220-240V 60Hz 37)

 2 71784733 1  Sada motoru 380 V 60 Hz DC 1-2; 380-400 V 60 Hz   
 2 71884133 1  Sada motoru 240 V 50 Hz DC-Pro 5; 220-240 V 50 Hz   
 2 71884233 1  Sada motoru 415 V 50 Hz DC-Pro 5; 380-415 V 50 Hz   
 2 71884433 1  Sada motoru 525 V 50 Hz DC-Pro 5; 500-525V 50Hz; 575V 60Hz 37)

 2 71884533 1  Sada motoru 460 V 60 Hz DC-Pro 5; 440-480V 60Hz 37)

 2 71884633 1  Sada motoru 240 V 60 Hz DC-Pro 5; 220-240V 60Hz 37)

 2 71884733 1  Sada motoru 380 V 60 Hz DC-Pro 5; 380-400 V 60 Hz   
 2 71867133 1  Sada motoru DC5 240 V 50 Hz 8/2 DC-Com 5; 220-240 V 50 Hz   
 2 71867233 1  Sada motoru DC5 415 V 50 Hz 8/2 DC-Com 5; 380-415 V 50 Hz   
 2 71867333 1  Sada motoru DC5 575 V 60 Hz 8/2 DC-Com 5; 500-525V 50Hz; 575V 60Hz 37)

 2 71867433 1  Sada motoru DC5 480 V 60 Hz 8/2 DC-Com 5; 440-480V 60Hz 37)

 2 71867533 1  Sada motoru DC5 240 V 60 Hz 8/2 DC-Com 5; 220-240V 60Hz 37)

 2 71867633 1  Sada motoru DC5 380 V 60 Hz 8/2 DC-Com 5; 380-400 V 60 Hz   
 2 71584133 1  Sada motoru 240 V 50 Hz A DC 10; 220-240 V 50 Hz   
 2 71584233 1  Sada motoru 415 V 50 Hz A DC 10; 380-415 V 50 Hz   
 2 71584433 1  Sada motoru 575 V 60 Hz A DC 10; 500-525V 50Hz; 575V 60Hz 37)

 2 71584533 1  Sada motoru 460 V 60 Hz A DC 10; 440-480V 60Hz 37)

 2 71584633 1  Sada motoru 240 V 60 Hz A DC 10; 220-240V 60Hz 37)

 2 71584733 1  Sada motoru 380 V 60 Hz A DC 10; 380-400 V 60 Hz   
 2 71583233 1  Souprava motoru DC10/16 B 50 Hz DC 10-15; 380-415 V 50 Hz   
 2 71583433 1  Sada motoru DC10/16 B 60 Hz DC 10-15; 500-525V 50Hz; 575V 60Hz 37)

 2 71583533 1  Sada motoru DC10/16 B 60 Hz DC 10-15; 440-480V 60Hz 37)

 2 71583733 1  Sada motoru DC10/16 B 60 Hz DC 10-15; 380-400 V 60 Hz   
 62 26564933 1  Hlava cívky DC1/2    
 62 71821033 1  Hlava cívky DC 5    
 62 71521033 1  Hlava cívky DC10    

Tab. 71 
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11.2 Díly na převodovce DC 1-10
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Číslo dílu Objednací číslo Počet  Označení  Materiál Norma
 3 71771533 1  Sada převodovky DC-PRO 1V8/2 DC-Pro 1; V8/2   
 3 71790533 1  Sada převodovky DC-PRO 2V8/2 DC-Pro 2; V8/2   
 3 71790633 1  Sada převodovky DC-PRO 2V16/4 DC-Pro 2; V16/4   
 3 71890833 1  Sada převodovky DC-PRO 5V8/2 DC-Pro 5; V8/2   
 3 71890933 1  Sada převodovky DC-PRO 5V16/4 DC-Pro 5; V16/4   
 3 71800933 1  Sada převodovky DC5V3 DC-Pro 5; V24/6   
 3 71590533 1  Sada převodovky DC-PRO10V6/1,5 DC-Pro 10 vinutí 1/1; V6/1,5
 3 71590833 1  Sada převodovky DC-PRO 10V8/2 DC-Pro 10 vinutí 1/1; V8/2
 3 71590633 1  Sada převodovky DC-PRO10V12/3 DC-Pro 10 vinutí 1/1; V12/3
 3 71500933 1  Převodovka DC-Pro10V24 DC-Pro 10 vinutí 1/1; V24/6
 3 71590933 1  Sada převodovky DC-PRO 10V4/1 DC-Pro 10 vinutí 2/1; V4/1
 3 71590733 1  Sada převodovky DC-PRO10V6/1,5 DC-Pro 10 vinutí 2/1; V6/1,5
         
 3 71771533 1  Sada převodovky DC-PRO 1 V8/2 DC-Com 1, V8/2 od roku výroby 2007
 3 71774033 1  Sada převodovky DC-Com 2 DC-Com 2, V6/1,5 od roku výroby 2007
 3 71890433 1  Sada převodovky DC-Com 5 DC-Com 5, V4,5/1,1 od roku výroby 2007
 3 71570533 1  Sada převodovky DC-Com 10 V4/1 DC-Com 10, vinutí 1/1; V4/1
 3 71570733 1  Sada převodovky DC-Com 10 V4/1 DC-Com 10, vinutí 2/1; V4/1
         
 4 71897433 1  Sada zavěšení DC 1- 5    
 4 71597433 1  Sada zavěšení DC10    
         
 5 75263133 1  Sada těsnění DC1/2    
 5 75263233 1  Sada těsnění DC5    
 5 75263333 1  Sada těsnění DC10    
         
 6 71894733 1  Seřizovací matice/impulzní kolo DC 1-5   
 6 71594733 1  Seřizovací matice/impulzní kolo DC 10   
         
 7 71887133 1  Sada brzdy 180V DC 1-5; 380-415 V 50 Hz
 7 71887233 1  Sada brzdy 216 V DC 1-5; 440-480 V 60 Hz
 7 71887333 1  Sada brzdy DCS 1-5 104V DC 1-5; 220-240 V 50/60 Hz
 7 71887433 1  Sada brzdy 258V DC 1-5; 500-525 V 50 Hz; 575 V 60 Hz
 7 71587133 1  Sada brzdy DC10/15 180/198V DC 10-15; 380-415 V 50 Hz; 440-480 V 60 Hz
 7 71587333 1  Sada brzdy DC/DCS10/15 DC 10-15; 220-240 V 50/60 Hz
 7 71587433 1  Sada brzdy DC10/15 258V DC 10-15; 500-525 V 50 Hz; 575 V 60 Hz
         
 8 71885633 1  Vsuvka/zástrčka    
         
 63 71511345 1  Krycí plech DC10 Kit    
         
 91

75260433
1  Sada s převodovkovým olejem DC-

Com1/2
DC-Com 1-2 výroba od roku 2004 do roku 2006;
0,35 litrů Omala

 

 91
75260533

1  Sada s převodovkovým olejem DC-
Com5

DC-Com 5 výroba od roku 2004 do roku 2006;
0,5 litrů Omala

 

 91 75260133 1  Sada převodového oleje DC1/2 0,35 l Donax  
 91 75260233 1  Sada převodového oleje DC5 0,5 l Donax  
 91 75260333 1  Sada převodového oleje DC10 0,9 l Donax  
         
 96 na vyžádání   Sada spojky    

Tab. 72 
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11.3 Díly na převodovce DC-Pro 15
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Číslo dílu Objednací číslo Počet  Označení  Materiál Norma
 4 72127433 1  Závěsný třmen DC16/25    
 5 75263433 1  Sada těsnění DC15    
 6 71594733 1  Seřizovací matice/impulzní kolo DC 15   
 7 71587133 1  Sada brzdy DC10/15 180/198V 380-415 V 50 Hz; 440-480 V 60 Hz
 7 71587333 1  Sada brzdy DC/DCS10/15 220-240 V 50/60 Hz
 7 71587433 1  Sada brzdy DC10/15 258V 500-525 V 50 Hz; 575 V 60 Hz
 86 72160333 1  Skříň převodovky DC15 T1    
 87 72160733 1  Skříň převodovky DC15 T2    
 88 72191833 1  Sada ložiska DC15    
 89 72192033 1  Sada drobných dílů DC15    
 90 71885633 1  Vsuvka/zástrčka    
 91 75261233 1  Sada převodového oleje DC15 1,3 l Donax  
 92 71519533 1  Polovina spojky G DC15    
 93 72163833 1  Polovina spojky M DC15    

Tab. 73 

21
1 

27
3 

44
/1

91
21

7

111



11.4 Pohon řetězu

Obr. 84 112 21
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Číslo dílu Objednací číslo Počet  Označení  Materiál Norma
 11 71795033 1  Sada řetězu DC/DCM 1/2 H 5    
 11 71795133 1  Sada řetězu DC 1/2 H 8    
 11 75266533 1  Sada řetězu DC1/2 H9-H12    
 11 75266633 1  Sada řetězu DC1/2 H13-H15    
 11 75266733 1  Sada řetězu DC1/2 H16-H18    
 11 75266833 1  Sada řetězu DC1/2 H19-H25    
 11 75266933 1  Sada řetězu DC1/2 H26-H35    
 11 71895033 1  Sada řetězu DC/DCM 5 H 5    
 11 71895133 1  Sada řetězu DC 5 H 8    
 11 75267033 1  Sada řetězu DC5 H9-H12    
 11 75267133 1  Sada řetězu DC5 H13-H16    
 11 75267233 1  Sada řetězu DC5 H17-H20    
 11 75267333 1  Sada řetězu DC5 H21-H27    
 11 75267433 1  Sada řetězu DC5 H28-H35    
 11 75395033 1  Sada řetězu DC10 1/1 H 5    
 11 75395133 1  Sada řetězu DC10 1/1 H 8    
 11 75263733 1  Sada řetězu DC 10 5m 1/1 pro GGS;  „Výměna řetězové sady“, Strana 78
 11 75263833 1  Sada řetězu DC 10 8m 1/1 pro GGS;  „Výměna řetězové sady“, Strana 78
 11 75267533 1  Sada řetězu DC10 1/1 H9-H10    
 11 75267733 1  Sada řetězu DC10 1/1 H11-15    
 11 75268633 1  Sada řetězu DC10 1/1 H16-20    
 11 75267833 1  Sada řetězu DC10 1/1 H21-25    
 11 75267933 1  Sada řetězu DC10 1/1 H26-30    
 11 75264933 1  Sada řetězu DC15 1/1 H 4    
 11 75265633 1  Sada řetězu DC15 1/1 H 5    
 11 75266133 1  Sada řetězu DC15 1/1 H 6    
 11 75265733 1  Sada řetězu DC15 1/1 H 8    
 12 71596033 1  Sada řetězu DC10 2/1 H 5    
 12 71596133 1  Sada řetězu DC10 2/1 H 8    
 12 75263933 1  Sada řetězu DC 10 5m 2/1 pro GGS;  „Výměna řetězové sady“, Strana 78
 12 75264033 1  Sada řetězu DC 10 8m 2/1 pro GGS;  „Výměna řetězové sady“, Strana 78
 12 75268033 1  Sada řetězu DC10 2/1 H9-10    
 12 75268333 1  Sada řetězu DC10 2/1 H11-15    
 12 75268433 1  Sada řetězu DC10 2/1 H16-20    
 12 75268533 1  Sada řetězu DC10 2/1 H21-25    
 12 75265033 1  Sada řetězu DC15 2/1 H 4    
 12 75265833 1  Sada řetězu DC15 2/1 H 5    
 12 75266233 1  Sada řetězu DC15 2/1 H 6    
 12 75265933 1  Sada řetězu DC15 2/1 H 8    
 13 71888033 1  Sada koncového spínače DC 1-5   
 14 71588033 1  Sada koncového spínače DC 10-15;  „Spodní kladnice DC 10 s vypínacími pružinami“, Strana 117
 15 71538845 1  Pevný bod/zarážka DC10 Kit DC 10; vinutí 2/1   
 15 72238845 1  Pevný bod/zarážka DC15 Kit DC 15; vinutí 2/1   
 16    Nárazník/vypínací pružina  „Montáž nárazníku / vypínací pružiny“, Strana 90
 17 71798633 1  Sada zásobníku řetězu DC1/2 5m    
 17 71798733 1  Sada zásobníku řetězu DC1/2 8m    
 17 71898633 1  Sada zásobníku řetězu DC5 5m    
 17 71898733 1  Sada zásobníku řetězu DC5 8m    
 17 71598633 1  Sada zásobníku řetězu DC10 1/1 5m    
 17 71598733 1  Sada zásobníku řetězu DC10 1/1 8m DC 10; vinutí 2/1; H5   
 17 71535045 1  Zásobník řetězu flexibilní 20m DC 10; vinutí 2/1; H8   
# 17 72183045 1  Sada zásobníku řetězu DC16/25Gr1   
# 17 72183545 1  Sada zásobníku řetězu DC16/25Gr2   
 17 72135045 1  Zásobník na řetěz flexibilní DC15/16/25   
 18 71719945 1  Sada zásobníku řetězu zavěšení DC1/2    
 18 71819945 1  Sada zásobníku řetězu zavěšení DC5    
 18 71519945 1  Sada zásobníku řetězu zavěšení DC10    
 18 72219945 1  Abhängung Kettenspeicher Kit DC15    

Tab. 74 
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11.5 Spodní blok háku DC 1–10 (od roku 2017)

Obr. 85 

Číslo dílu Objednací číslo Počet  Označení  Materiál Norma
 18 72340033 1  Sada hákového ústrojí DC1/2    
 18 72340133 1  Sada hákového ústrojí DC 5    
 18 72340233 1  Sada hákového ústrojí DC10    
 19 75116033 1  Souprava poloviny uložení háku DC1/2 bez háků   
 19 75116133 1  Souprava poloviny uložení háku DC5 bez háků   
 19 75116233 1  Souprava poloviny uložení háku DC10 bez háků   
 20 75043333 1  Sada závěsného háku DC1/2 315 kg 1Am   
 20 75143333 1  Sada závěsného háku DC5 630 kg 1Am   
 20 75243333 1  Sada závěsného háku DC10 1250 kg   
 21 83565933 1  Souprava pojistky otvoru háku vel. 2 x4 DC 1-2   
 21 83665933 1  Souprava pojistky otvoru háku vel. 3 x4 DC 5   
 21 83765933 1  Souprava pojistky otvoru háku vel. 4 x5 DC 10   
 22 75262333 1  Souprava štítku přípustného zatížení DK5 DC1-10    

Tab. 75 
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11.6 Uložení háku DC-Pro

Obr. 86 

Číslo dílu Objednací číslo Počet  Označení  Materiál Norma
 18 71798033 1  Sada hákového ústrojí DC1/2    
 18 71898033 1  Sada hákového ústrojí DC 5    
 18 71598033 1  Sada hákového ústrojí DC10    
 18 72144133 1  Uložení háku DC16/DK16 DC 15   
 19 71728133 1  Souprava poloviny uložení háku DC1/2 bez háků   
 19 71828133 1  Souprava poloviny uložení háku DC5 bez háků   
 19 71528133 1  Souprava poloviny uložení háku DC10 bez háků   
 19 72144533 1  Uložení háku DC16/DK16 1/1 DC 15; bez háku   
 27 71728145 1  Víko nárazníku DC 1/2 DC 1-2   
 27 71828145 1  Víko nárazníku DC 5 DC 5   
 27 71528145 1  Víko nárazníku DC 10 DC 10   
 27 83875344 1  Víko nárazníku 2,5 T DC 15   
 20 83565033 1  Sada závěsného háku č.2 400 kg DC 1-2   
 20 83665033 1  Sada závěsného háku č.3 800 kg DC 5   
 20 83765033 1  Sada závěsného háku č.4 DC 10   
 20 83865033 1  Závěsný hák DC16/25 DK10/20 DC 15; Größe 5   
 21 83565933 1  Souprava pojistky otvoru háku vel. 2 DC 1-2   
 21 83665933 1  Souprava pojistky otvoru háku vel. 3 x4 DC 5   
 21 83765933 1  Souprava pojistky otvoru háku vel. 4 x5 DC 10   
 21 83865633 1  Souprava pojistky otvoru háku vel. 5 x5 DC 15   
 22 71724033 1  Souprava štítku přípustného zatížení DC1/2 Pro DC 1-2   
 22 71393433 1  Souprava štítku přípustného zatížení DK5 1/1 DC 5   
 22 83590833 1  Souprava štítku přípustného zatížení DK10/DC10 DC 10   
 22 72144933 1  Souprava štítku přípustného zatížení DC16/DK16 1/1 DC 15   

Tab. 76 
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11.7 Uložení háku DC-Com

Obr. 87 

Číslo dílu Objednací číslo Počet  Označení  Materiál Norma
 18 71778033 1  Sada hákového ústrojí DC-Com 2    
 18 71878033 1  Sada hákového ústrojí DC-Com 5    
 18 71578033 1  Sada hákového ústrojí DC-Com10    
 21 71851633 1  Souprava pojistky otvoru háku DC1-5    
 21 71551633 1  Souprava pojistky otvoru háku DC10 T04    

Tab. 77 

116 21
1 

27
3 

44
/1

91
21

7



11.8 Spodní kladnice DC 10 s vypínacími pružinami

Obr. 88 A) strana břemene, B) strana řetězového zásobníku, 1) ovladač vypínače odpadá.

Číslo dílu Objednací číslo Počet  Označení  Materiál Norma
 71 75244033 1  Sada spodní kladnice DC10 2/1    
 72 75244133 1  Sada poloviny spodní kladnice DC10 2/1    
 73 75244333 1  Závěsný hák DC10 2/1    
 74 83865633 5  Souprava pojistky otvoru háku vel. 5 x5    
 75 75244533 1  Sada vratného kola DC10 2/1    
 76 75242133 2  Souprava štítku přípustného zatížení DK10 2/1 1,25t   
 76 75242233 2  Souprava štítku přípustného zatížení DK10 2/1 1,6t   
 76 75242333 2  Souprava štítku přípustného zatížení DK10 2/1 2,0 t   
 76 75242433 2  Souprava štítku přípustného zatížení DK10 2/1 2,5 t   
 76 75242533 2  Souprava štítku přípustného zatížení DK10 2/1 2750lbs   
 76 75242633 2  Souprava štítku přípustného zatížení DK10 2/1 3500lbs   
 76 75242733 2  Souprava štítku přípustného zatížení DK10 2/1 4400lbs   
 76 75242833 2  Souprava štítku přípustného zatížení DK10 2/1 5500lbs   
 77 71525445 1  Vypínací pružina DC 10V 8 Rychlost zdvihu V4 při vinutí 2/1; 50 Hz
 77 71525545 1  Vypínací pružina DC 10V12 Rychlost zdvihu V6 při vinutí 2/1; 50 Hz
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11.9 Spodní kladnice DC-Pro 15 s vypínacími pružinami

Obr. 89 

Číslo dílu Objednací číslo Počet  Označení  Materiál Norma
 21 82907733 1  Souprava pojistky otvoru háku GR. 6    
 22 82903433 1  Závěsný hák DC16 DK16 2/1 Velikost 6   
 23 72144633 1  Souprava spodní kladnice DC16/DK16 2/1 bez háků; 38)

 24 72144233 1  Souprava spodní kladnice DC16/DK16 2/1. 38)

 27 72175345 1  Vypínací pružina, příslušenství V8    
 34 72145033 1  Štítek s nosností DC16/DK16 2/1    

Tab. 79 
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11.10 Elektrický kryt

Obr. 90 

Číslo dílu Objednací číslo Počet  Označení  Materiál Norma
 50 77326033 1  Sada řízení DC1-15 230V 220-240 V 50/60 Hz
 50 77306033 1  Sada řízení DC1-15 400V 380-415 V 50 Hz; 380-400 V 60 Hz
 50 77336033 1  Sada řízení DC1-15 575V 500-525 V 50 Hz; 575 V 60 Hz
 50 77316033 1  Sada řízení DC1-15 460V 440-480 V 60 Hz
 51 71792133 1  Sada elektrického krytu DC 1/2 DC 1/2   
 51 71892133 1  Souprava elektrického krytu DC 5 DC 5   
 51 71592133 1  Sada elektrického krytu DC10 DC 10-15   
 52 71582533 1  Sada stykače DC 1-15   
 53 47928533 3  Kartové relé DC 1-15 DC 1-15 10 A 24 V DC  
 54 71812545 1  Průhledové okénko DC 1-15   

Tab. 80 
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11.11 Ovladač, ovládací kabel, servisní kryt

Obr. 91 

Číslo dílu Objednací číslo Počet  Označení  Materiál Norma
 53 71792033 1  Sada servisního krytu DC 1/2    
 53 71892033 1  Sada servisního krytu DC 5    
 53 71592033 1  Sada servisního krytu DC10    
 54 71881033 1  Sada kabelu ovládání 5 m    
 54 71880933 1  Sada kabelu ovládání 8 m    
 54 72003745 1  Ovládací kabel DC 11 m    
 56 77330033 1  Ovládací spínač DSC    
 57 71880433 1  Sada nouzového zastavení/gumový kryt DSC/DSC-S
 58 72027145 1  Taška hadice kompl.    
 64 72238945 1  Servisní kryt DC15 sada    
 65 75371033 1  Ochrana před zlomením a nárazem DSC    

Tab. 81 
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Rejstřík hesel

A

Aretace ovládacího kabelu  35
Asynchronní motor na střídavý proud  26

B

Bajonetová zástrčka  29
Bajonetový uzávěr  33, 100

D

Doba výměny řetězu  74

F

Faktor způsobu evidování  66
Frekvence spínání  64

H

Hadice pro odlehčení tahu  29

I

Infračervené rozhraní  27

K

Kabelový zásobník  38
Kompenzace protiváhy  40
Kvalita oleje  95

N

Nárazník  52
Nárazníkový plech  52, 90

O

Odpojovací nárazník  90
Ochrana proti lámání  33
Ochrana proti navinutí ovládacího kabelu  34
Ochranná stříška  25
Opotřebení jednotlivých článků  75
Opotřebování řetězu  76

P

Počet provozních hodin  66
Počítadlo provozních hodin  28
Pojistka proti otočení  100
Pojistná závlačka  40
Provozní koncový spínač  27
Průhledové okénko  27
Průchodnost připojení ochranného vodiče  31

S

Samojisticí matice  31
Signály Tri-State  27
Síť R-S-T  43

Skutečná doba používání  65
Skutečný faktor úhrnného zatížení  66
Sled fází  43
Spínací cykly  28
Stykačové ovládání  27
Svářecí práce  30, 62

T

Teoretická doba používání  68
Tlumící deska  52, 90
Typový štítek  2

U

Úhrnný faktor zatížení  66
Upevnění s odlehčením tahu  42

V

Vinutí  40
Vypínací pružina  90

Z

Zavírací část řetězu  87
Zvláštní nástavby  40
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Tímto prohlašujeme my,

Demag Cranes & Components GmbH
Forststrasse 16,  40597 Düsseldorf,  Germany

že elektricky poháněné zdvihací zařízení ke zdvihání břemen

Řetězový kladkostroj Demag DC

Výrobní číslo: xxx xxx xxx

v provedení připraveném k použití , jako sériový produkt nebo produkt vyrobený na zakázku,    s
kabelovým nebo bezdrátovým ovladačem odpovídá všem příslušným požadavkům

směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES.

Byly dodrženy požadavky na ochranu směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU.
Výrobek dále odpovídá následujícím příslušným směrnicím a ustanovením:
Směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě                 2014/30/EU

Použité harmonizované normy, resp. návrhy norem C, zejména:

EN 14492-2 Jeřáby - Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem -
Část 2: Kladkostroje se strojním pohonem

EN 60204-32 Bezpečnost strojů - Elektrické
Vybavení strojů - Část 32:
Požadavky na zvedací zařízení

Podle přílohy VII, části A směrnice 2006/42/ES byla vypracována příslušná technická
dokumentace, která bude na základě odůvodněné žádosti prostřednictvím jmenovaných
odpovědných zástupců předána oprávněným institucím v jednotlivých zemích.
Osoba odpovědná za technickou dokumentaci
Hans-Jörg Böttcher, Demag Cranes & Components GmbH,  Forststrasse 16,  40597 Düsseldorf,
Germany

Düsseldorf,  17.10.2018
 

ppa.  Thomas Wiesmann i.V.  Franz Schulte
Head of Plant Wetter Knowledge Centers &

Core of Lifting

Industrial Equipment

Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny

Identifikační číslo / jazyk

19961044 / CS
Vydání Strana

1217 1/   1

Originální
ES prohlášení o shodě pro stroj
podle směrnice 2006/42/ES, příloha IIA

U02241

Vzo
r



Tímto prohlašujeme my,

Demag Cranes & Components GmbH
Forststrasse 16,  40597 Düsseldorf,  Germany

že elektricky poháněné zdvihací zařízení / zdvihací zařízení s pojezdem ke
zdvihání / zdvihání a přepravě břemen

Řetězový kladkostroj Demag DC
Řetězový kladkostroj Demag DC s pojezdem

Výrobní číslo: xxx xxx xxx

je v provedení jako neúplný stroj určen k zabudování do stroje a že jeho uvedení do provozu je
zakázáno do té doby, dokud nebude zjištěno, že stroj*, do něhož má být tento neúplný stroj
zabudován, odpovídá všem příslušným ustanovením

směrnice ES o strojních zařízeních 2006/42/ES
. (* jestliže takový stroj spadá do dané oblasti použití)

Základní požadavky směrnice ES o strojích týkající se příslušné oblasti byly dodrženy na základě
aplikace následujících harmonizovaných směrnice nebo návrhů směrnice C:
EN 14492-2 Jeřáby - Vrátky a kladkostroje se strojním pohonem -

Část 2: Kladkostroje se strojním pohonem
EN 60204-32 Bezpečnost strojů - Elektrické

Vybavení strojů - Část 32:
Požadavky na zvedací zařízení

Byly dodrženy požadavky na ochranu směrnice o nízkém napětí 2014/35/ЕU.
Výrobek dále odpovídá následujícím příslušným směrnicím a ustanovením:
Směrnice EU o elektromagnetické kompatibilitě                 2014/30/EU

Podle přílohy VII, části B směrnice 2006/42/ES byla vypracována speciální technická dokumentace,
která bude na základě odůvodněné žádosti prostřednictvím jmenovaných odpovědných zástupců
předána oprávněným institucím v jednotlivých zemích.
Osoba odpovědná za technickou dokumentaci
Hans-Jörg Böttcher, Demag Cranes & Components GmbH,  Forststrasse 16,  40597 Düsseldorf,
Germany

Düsseldorf,  17.10.2018

 

ppa.  Thomas Wiesmann i.V.  Franz Schulte
Head of Plant Wetter Knowledge Centers &

Core of Lifting

Industrial Equipment

Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny

Identifikační číslo / jazyk

19961244 / CS
Vydání Strana

1217 1/   1

Originální
Prohlášení k montáži neúplného stroje

podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES, příloha IIB

U02241

Vzo
r
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Přetisk, i jen částečný, je možný pouze se souhlasem společnosti Demag Cranes & Components GmbH, 58286 Wetter (Německo) Tiskové chyby, omyly a změny vyhrazeny

Demag Cranes & Components GmbH
Postfach 67 · 58286 Wetter (Německo)
Telefon +49 (0)2335 92-0
Telefax +49 (0)2335 92-7676
www.demagcranes.com

Aktuální adresy odbytových míst, stejně jako společností a zastoupení po celém světě, 
naleznete na domovské stránce
www.demagcranes.com
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