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Co je nového – změny v návodu 
 
Odpovídající index lze najít na každé straně vlevo dole za číslem materiálu  návodu na provoz a 
údržbu. 

Index „a" od firmware verze V 1.10 

- změna rozsahu dodávky 

- změna názvu přístroje ve spojení pomocí bluetooth na „FCU1310" 
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Předmluva 
 
 

Pro Vás, uživatele našeho výrobku, jsme v této dokumentaci shromáždili nejdůležitější 
pokyny pro obsluhu a údržbu. 
 
 
Poslouží Vám k tomu, abyste se s výrobkem seznámili a abyste 
optimálně využili jeho možnosti v souladu s určeným účelem. 
 
Tato dokumentace musí být trvale k dispozici na místě nasazení FCU. 
 
 
Dbejte prosím na to, že tato dokumentace odpovídá znalostem přístrojové techniky k 
datu, ve kterém byla dokumentace vytvořena.  
Jsou proto možné odchylky u technických údajů, obrázků a rozměrů. 
 
 
Naleznete-li při čtení této dokumentace chybu nebo máte-li další náměty a 
poznámky, obraťte se prosím na: 
 
 
 

HYDAC Filtertechnik GmbH 
Bereich Servicetechnik / Filtersysteme 
Abteilung: Technische Dokumentation 
Postfach 12 51 

66273 Sulzbach / Saar - Deutschland Fax: 

++49 (0) 6897 509 846 
E-mail: filtersysteme@hydac.com 
 
 

Redakce se těší na Vaši spolupráci.  

„Z praxe pro praxi " 

mailto:filtersysteme@hydac.com
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Servis 
Máte-li otázky k našemu výrobku, obraťte se na naše technické oddělení prodeje. 
Vždy udejte typové označení, sériové číslo a číslo materiálu výrobku: 

Fax: ++49 (0) 6897 509 846 
Email: filtersysteme@hydac.com 

 
 
 
 
 
Změny na výrobku 

Upozorňujeme na to, že v důsledku změn na výrobku (např. přikoupení příslušenství, atd.) 
nemusí být údaje v tomto návodu na obsluhu zčásti platné resp. nemusí dostačovat. 

Po změnách resp. opravách dílů, které ovlivňují bezpečnost výrobku, smí být výrobek 
uveden opět do provozu teprve po kontrole a schválení odborníka HYDAC. 

Informujte nás proto obratem o každé změně, kterou na výrobku provedete nebo necháte 
provést. 

 
 
 
 
 
Záruka 

Zajišťujeme záruku podle obecných prodejních a dodacích podmínek HYDAC 
Filtertechnik GmbH. 

Ty najdete na www.hydac.com ■=> AGB. 

mailto:filtersysteme@hydac.com
http://www.hydac.com
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Využití dokumentace 

 

Dbejte na to, že v následujícím popsaná možnost cíleného přístupu k určité 
informaci, nezbavuje povinnosti přečíst pečlivě celý návod ještě před 
uvedením do provozu a později v pravidelných intervalech. 

Co chci vědět? 

Přiřadím požadovanou informaci tématické oblasti. 
 
 
Kde najdu informaci? 

Dokumentace obsahuje na začátku obsah. Zde si vyberu požadovanou 
kapitolu s odpovídajícím číslem strany. 

Číslo dokumentace s indexem slouží k identifikaci a doobjednání návodu. Index se při 
přepracování/změně návodu zvyšuje vždy o jedničku. 

Označení výrobku 

Číslo strany 

Datum edice 

Číslo dokumentace 
s indexem / název 
souboru 

Jazyk dokumentace 
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1      Obecné bezpečnostní předpisy 

Tento návod na obsluhu obsahuje nejdůležitější pokyny pro bezpečný provoz FCU. 
 
 
1.1     Povinnosti a záruky 

• Základním předpokladem pro bezpečnou manipulaci s FCU a jeho bezporuchový provoz je 
znalost základních bezpečnostních pokynů a bezpečnostních předpisů. 

• Všechny osoby, které pracují s FCU, musí dodržovat tento návod k obsluze, obzvláště 
bezpečnostní pokyny. 

• Mimoto se musí dodržovat pravidla a bezpečnostní předpisy platné v místě nasazení FCU. 

• Zde popsané bezpečnostní předpisy jsou omezeny pouze na použití FCU. 

FCU je zkonstruováno podle stavu techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravidel. Přesto 
mohou při jeho používání vzniknout nebezpečí pro osoby nebo nebezpečí poškození FCU nebo 
jiných věcných hodnot. FCU se smí používat jen: 

• pro využití odpovídající určenému účelu 

• v bezvadném bezpečnostnětechnickém stavu 

• Poruchy, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost, musí být ihned odstraněny. 

Zásadně platí naše obecné obchodní podmínky (AGB). Ty jsou provozovateli k dispozici nejpozději 
od uzavření smlouvy. Požadavky na záruku v případě poškození osob a majetku jsou vyloučeny, 
pokud byly jejich příčinou jedna nebo více z následujících příčin: 

• Používání FCU neodpovídající určenému účelu 

• Neodborná montáž, uvedení do provozu, obsluha a údržba FCU 

• Provozování FCU při vadných bezpečnostních zařízeních 

• Svévolné konstrukční změny na FCU 

• Nedostatečná kontrola těch dílů přístroje, které podléhají opotřebení 

• Neodborně provedené opravy 
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1.2     Objasnění symbolů a pokynů 
V tomto návodu k obsluze jsou použity následující názvy a označení pro 
různá nebezpečí a pokyny: 

1.2.1   Základní symboly 

NEBEZPEČÍ vyznačuje nebezpečné 
situace, jejichž zanedbání má smrtelné 
následky. 
 

VÝSTRAHA označuje nebezpečné 
situace, jejichž zanedbání může mít 
za následek smrtelná zranění. 

 
 

POZOR označuje nebezpečné situace, 
jejichž zanedbání má za následek těžká 
zranění. 
 

POKYN označuje jednání, jehož 
nedodržení má za následek věcné škody. 

NEBEZPEČÍ 

VÝSTRAHA 

POZOR 

POKYN 
1.3     Použití odpovídající určenému účelu 
Jednotka FCU (FluidControl Unit) byla vyvinuta pro kontinuální hlídání znečištění 
pevnými nečistotami v hydraulickém systému. 

Určením velikosti a množství znečištění může být zkontrolován a dokumentován standard kvality a 
mohou být učiněna nutná optimalizační opatření. 

Všechna ostatní využití jsou považována za využití neodpovídající určenému účelu a za z toho 
vzniklé škody výrobce neručí.  

K používání odpovídajícímu určenému účelu patří: 

• Typické použití: Krátkodobé měření čistoty systému 

• Dodržování všech pokynů z návodu na obsluhu. 

• Dodržování všech kontrolních a údržbářských prací. 
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1.4 Neodborné použití 
Při neodborném používání může dojít k nebezpečným situacím. Neodborné používání je např.: 

• Dlouhodobé měření čistoty systému 

• Nesprávné připojení tlakového a zpětného vedení k FCU. 
 
 
1.5 Informační bezpečnostní opatření 
Návod k obsluze je nutné uchovávat vždy na měřícím přístroji. 

Kromě návodu k obsluze je třeba přiložit a dodržovat obecně platné, jakož i místní předpisy týkající se 
bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

Všechny bezpečnostní pokyny a upozornění na nebezpečí na FCU je třeba udržovat v čitelném stavu 
a v případě potřeby je obnovit. 

Před otevřením dílů FCU musí být odpojeny všechny elektrické připojovací kabely a hydraulické 
přívody. Kontroly při otevřeném tělese smí být provedeny pouze vyškoleným elektrikářem. To platí i pro 
opravy resp. námi povolené modifikace na elektrických/hydraulických dílech zařízení. 

Těsnost hadic a připojovacích dílů musí být denně kontrolována (vizuální kontrola). Elektrická výstroj 
FCU musí být také pravidelně kontrolována (vizuální kontrola jednou měsíčně). Uvolněné spoje a 
poškozené kabely a hadice ihned vyměnit za originální díly. 

 

VÝSTRAHA 
  Hydraulické systémy jsou pod tlakem 

 

> Před prací na hydraulickém systému – provést uvolnění tlaku 

1.6 Chování v nouzovém případě 
V nouzovém případě oddělte prosím neprodleně FCU od elektrické sítě a od připojeného 
hydraulického zařízení! Eventuálně vyteklou kapalinu zlikvidujte podle platných směrnic pro ochranu 
životního prostředí. 
 
 
1.7 Bezpečnostní opatření za normálního provozu 
FCU provozovat pouze tehdy, když jsou všechna bezpečnostní zařízení plně funkční. 

Nejméně jednou denně je třeba u výrobku vizuálně zkontrolovat, zda na něm není viditelné 
poškození a zkontrolovat funkčnost bezpečnostních zařízení. 
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1.8     Ohrožení elektrickou energií 

 

VÝSTRAHA 
   Úraz elektrickým proudem 

 

> Před pracemi na dílech, které jsou pod napětím, musí být 
vytažena síťová zástrčka. 

Práce na elektrickém napájení smí provádět pouze elektrikář. 

Elektrickou výstroj zařízení je třeba pravidelně kontrolovat. Uvolněné spoje a přiškvařené 
kabely musí být neprodleně vyměněny. 
 

1.9 Údržba a opravy, odstraňování poruch 
Předepsané seřizovací práce, údržbu a kontrolní práce provádět ve stanovených lhůtách. 

Všechna provozní média zajistit proti neúmyslnému uvedení do provozu. 

Při všech pracích údržby, kontroly a při opravách je třeba FCU odpojit od sítě vytažením síťové 
zástrčky. 

Uvolněné šroubové spoje musí být dotaženy a zkontrolovány, zda pevně dosedly. 

Po ukončení údržby je třeba zkontrolovat funkčnost bezpečnostních zařízení přístroje. 
 

1.10 Konstrukční změny na FCU 
Bez povolení výrobce neprovádějte na FCU žádné konstrukční změny. 

Veškeré přestavby vyžadují písemné povolení firmy HYDAC Filtertechnik GmbH. 

Strojní díly, které nejsou v bezvadném stavu, musí být ihned vyměněny. 

Používat jen originální náhradní díly a originální díly podlehající opotřebení. U cizích dílů není 
zaručeno, že svou konstrukcí a výrobou odpovídají požadavkům na namáhání a bezpečnostním 
požadavkům. 
 
 
1.11 Čištění FCU a likvidace použitých prostředků 
S použitými čistícími prostředky a proplachovacími oleji se musí odborně manipulovat a musí být 
také odborně zlikvidovány. 

Přitom musí být bezpodmínečně dodržovány pokyny výrobce pro eventuální používání, musí 
být použito osobní ochranné vybavení a musí se dbát na odbornou likvidaci. 
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2 Transport, balení, skladování 
 
2.1 Balení / transport 
Při příjmu a vybalení výrobku je třeba zjistit, zde nebyl výrobek transportem poškozen. Pokud ano, 
ukažte poškození přislušnému speditérovi. 
 

2.2 Skladování 
FCU skladujte na čistém a suchém místě. 

Aby se zabránilo zanesení pryskyřicí z oleje, musí být FCU před skladováním kompletně 
vyprázdněno a propláchnuto. 

S použitými čistícími prostředky a proplachovacími oleji se musí manipulovat odborně a musí být také 
odborně zlikvidovány. 
 

2.2.1   Podmínky při skladování 
Teplota při skladování: -40°C až +80°C / -40°F až + 176°F 

Relativní vlhkost: max. 90%, nesmí dojít ke kondenzaci 
 
 

3 Dekódování typového štítku 

Detaily k identifikaci senzoru znečištění najdete na typovém štítku. Typový štítek zajišťuje identifikaci 
výrobku a udává důležitá technická data. 
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4      Kontrola rozsahu dodávky 

FluidControl Unit FCU se expeduje ve stavu připraveném k provozu. Zkontrolujte prosím před 
uvedením do provozu úplnost dodávky. 
 

Součástí dodávky jsou:  

Pos.         ks.   popis 

1 1     Jednotka FluidControl Unit FCU 1000 série, včetně tašky ve víku 

2 1     Napájecí síťový díl 24 V DC / 5 A 

3 4    Připojovací kabel k síťovému dílu (Evropa, USA/Kanada, UK, Austrálie, Japonsko) 

4 1     INLET(vstup) sací hadice, konec otevřen, průhledná, L = 0,3 m 

5 1     INLET(vstup) vysokotlaká hadice se šroubovanou spojkou typ 1620, 

barva: černá, L = 2 m 

6 1 Vysokotlaký adaptér 

7 1 OUTLET(výstup) zpětná hadice, konec otevřen, průhledná, L = 1 m 

8 1 Návod na provoz a údržbu 

9 1 Kalibrační certifikát 

10 1 CD-ROM se software FluMoS 

11 1 Taška na dokumentaci 
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5      Využití FCU 

FCU 1000 slouží jako přenosný servisní přístroj pro krátkodobé měření znečištění hydraulických 
systémů pevnými nečistotami. Integrovaný senzor AquaSensor AS1000 rozšiřuje měření o stupeň 
nasycení hydraulických médií vodou v % a o teplotu. 

Vestavěné čerpadlo a v dodávce obsažené hadice umožňují použití v: 

• Ŕídících okruzích 

• Tlakových okruzích 

• Beztlakých nádržích 
 

Charakteristiky: 

• Znečištění pevnými nečistotami je měřeno v optické měřící buňce 

• Vhodné pro hydraulické oleje 10 ... 350 mm2s / 16 ... 1622 Sus (ISO VG 68) 

• Integrovaný senzor AquaSensor AS1000 pro měření vlhkosti a teploty 

• Automatické měření a zobrazování tříd čistoty podle 
 

> ISO 4406:1987; NAS 1638 

> ISO 4406:1999; SAE AS 4059 (D) 
 

• Přesnost měření kód +/- 1/2 ISO kódu 

• Napájecí napětí 24 V DC / 4 A 

• Provozní tlak max. 45 bar / max. 650 psi,  
Provozní tlak s tlakovým adaptérem max. 345 bar / max. 5000 psi 

• Integrované čerpadlo pro automatické řízení průtoku oleje 
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5.1     Způsob práce FCU 

 

Displej 
vyhodnocovací 
modul Klávesnice 

senzor 
 znečištění  

VSTUP VÝSTUP 

Od zdroje oleje (buď tlakového přípoje nebo beztlaké nádrže) je elektricky řízeným zubovým 
čerpadlem (16) určen kontinuální průtok oleje přípojem INLET(vstup). 

Sací sítko (17) chrání čerpadlo před hrubým znečištěním. 

Olej protéká optickým senzorem znečištění (1). Částečky nečistot v proudu oleje způsobují impulsní 
zastínění světelného paprsku, které je jako měřící signál klasifikováno a spočteno elektronickým 
vyhodnocovacím modulem (4). 

Vyhodnocovací modul  (4) kontinuálně počítá třídy čistoty z měřícího signálu optického senzoru 
pro zkušební množství 100 ml. 

Předepínací ventil (10) vytváří v proudu oleje definovaný tlak. Ten slouží k tomu, aby byly 
minimalizovány vzduchové bubliny nacházející se v systému, které způsobují zkreslení výsledku 
měření. 

Pojistný ventil (14) chrání FCU před vysokým tlakem. 

Proud oleje vytéká z přípoje OUTLET (výstup) a musí být zaveden pomocí zpětné hadice do 
beztlakého rezervoáru. 

FCU se ovládá pomocí klávesnice (12). Údaje se zobrazují pomocí displeje (13). 
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Elektronický vyhodnocovací modul kontroluje kontinuálně: 

• funkčnost senzoru částic 

• průtok oleje 

• napájecí napětí 

V případě poruchy se automaticky zobrazí  indikace poruchy a měření se přeruší. Jakmile je porucha 
napravena, přestaví se vyhodnocovací modul automaticky zpět a pokračuje v měření. 
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5.2     Ovládací pult 

 

Popis 

Displej a klávesnice Detaily viz kapitola 7.1 

Spínač čerpadla ON / OFF Zapíná/vypíná čerpadlo 

Síťový přípoj 24VDC 

Konektor, 5-pólový, M12x1 Datové rozhraní (DATA) 

Přípoj OUTLET(výstup) DN7 s niplem rychlospojky 

Se sacím sítkem 400µm (viz kapitola 11) Přípoj INLET(vstup), typ 1604 

Rozhraní Bluetooth Nachází se uvnitř FCU 
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5.3     Rozměry 

 

FCU geschlossen FCU offen 

5.4     Hydraulické schéma 

INLET OUTLET 

1 INLET(vstup), měřící přípoj typ 1604  6 jednotka senzoru znečištění 

2 sací sítko, 400 µm  7 předepínací ventil 

3 zubové čerpadlo  8 senzor AquaSensor, AS 1000 

4 elektromotor  9 OUTLET(výstup), DN7 
rychlospojka 

5 pojistný ventil   

FCU otevřeno FCU zavřeno 
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6      Příprava FCU 

Před uvedením do provozu musí být FCU hydraulicky a elektricky připojeno podle 
následujícího. 
 
 
6.1     OUTLET (výstup) - nasadit rychlospojku 

 

OUTLET 

Rychlospojku nasadit na nipl a přitlačit až spojka citelně na niplu zaklapne. 

Potom zkontrolovat, zda rychlospojka správně na nipl dosedla.  

6.2     Hydraulické připojení FCU 
Měřící místo je třeba vybrat podle určitých kritérií. Více o tom viz kapitola „Výběr měřícího místa" 
6.2.3. 
 
 
Zjistěte, jaký je na požadovaném měřícím místě provozní tlak. Podle tlaku vyskytujícím se na 
vybraném měřícím místě vyberte vhodnou měřící metodu. 

Tlak na měřeném místě Měřící metoda Kapitola 

0 bar    0 psi Připojení měřícího místa – beztlaká nádrž 6.2.4 

1 ... 45 bar           14 ... 650 psi Připojení měřícího místa do max. 45 bar 6.2.1 

15 ... 345 bar       217 ... 5000 psi Připojení měřícího místa pro tlak 45 ... 345 bar 6.2.2 

 

POZNÁMKA 
Přípoj výstupu (OUTLET) nesmí být nikdy uzavřen! 
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6.2.1   Připojení k měřícímu místu s tlakem do max. 45 bar 

VÝSTRAHA 
Hydraulické systémy jsou pod tlakem 

Jakmile se tlakový přípoj připojí k systému, začne skrz FCU 
protékat olej. 

Dodržte popsané pořadí 

POZNÁMKA 
Přípoj zpětného vedení (OUTLET) nesmí být nikdy uzavřen! 

Doporučujeme naplnit FCU ještě před měřením. To zaručuje bezprostřední a platné výsledky měření. 
Abyste hydraulický okruh v FCU a vstupní hadici úplně naplnili, potřebujete asi 120 ml média. 

Pokud není FCU předem naplněno, teče přístrojem zpočátku směs oleje a vzduchu. Vzduchové bubliny 
jsou pak senzorem interpretovány jako částice nečistot a tím zkreslují výsledek měření. 

Pro první zkoušku bez naplnění FCU a hadice doporučujeme použít minimálně 300 ml média. 
 

Pokud by bylo FCU omylem připojeno k vysokému tlaku, je přebytečný olej odveden k výstupu 
(OUTLET). 
 
 
Dodržte následující pořadí: 

1. Zasuňte otevřený konec zpětné hadice 
(OUTLET) (barva: průhledná) do systémové 
nádrže nebo do nádoby na starý olej. 
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2. Nyní propojte druhý konec hadice s výstupem 
(OUTLET) FCU. 

3. Propojte vstupní hadici (INLET) (barva: černá) se 
vstupem(INLET) na FCU. 

4. Zkontrolujte tlak na měřeném místě. Ten nesmí 
překročit 45 bar. 

Je-li tlak > 45 bar, musí být předřazen 
vysokotlaký adaptér - viz kapitola 6.2.2 

Propojte druhý konec tlakové hadice (INLET) s 
měřícím bodem na systému. 

5. Hydraulická instalace FCU je nyní hotova. 

OUTLET 

INLET 
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6.2.2   Připojení k měřícímu místu s tlakem 45..345 bar 

VÝSTRAHA 
Hydraulické systémy jsou pod tlakem 

Jakmile se tlakový přípoj připojí k systému, začne skrz 
FCU protékat olej. 

Dodržte popsané pořadí 

POZNÁMKA 
Přípoj zpětného vedení (OUTLET) nesmí být nikdy uzavřen! 

INLET 

OUTLET 

Doporučujeme naplnit FCU ještě před měřením. To zaručuje bezprostřední a platné výsledky měření. 
Abyste hydraulický okruh v FCU a vstupní hadici úplně naplnili, potřebujete asi 120 ml média. 

Pokud není FCU předem naplněno, teče přístrojem zpočátku směs oleje a vzduchu. Vzduchové 
bubliny jsou pak senzorem interpretovány jako částice nečistot a tím zkreslují výsledek měření. 

Pro první zkoušku bez naplnění FCU a hadice doporučujeme použít minimálně 300 ml média. 
 
 
Pokud by bylo FCU omylem připojeno k příliš vysokému tlaku, je přebytečný olej odveden k výstupu 
(OUTLET). 
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Dodržte následující pořadí: 

1. Zasuňte otevřený konec zpětné hadice 
(OUTLET) (barva: průhledná) do systémové 
nádrže nebo do nádoby na starý olej. 

2. Nyní propojte druhý konec hadice s výstupem 
(OUTLET) FCU. 

3. Zkontrolujte tlak na měřeném místě. Ten musí být   
v přípustném rozsahu. 

4. Přišoubujte vysokotlaký adaptér (A) s přípojem 
INLET(vstup) FCU. 

5. Propojte vysokotlakou hadici (barva: černá) 
s vysokotlakým adaptérem (A). 

6. Propojte druhý konec vysokotlaké hadice s 
měřícím bodem systému. 

7. Hydraulická instalace FCU je nyní hotova. 

 

OUTLET 
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6.2.3   Výběr měřeného místa 
auswählen 

 

Měřící místo by mělo být vybráno tak, aby měřený průtok pocházel z místa, kde se vyskytuje 
dostatečný průtok s turbulentním prouděním, například na trubkovém oblouku. Tím je zaručeno, 
že bude analyzován typický vzorek. 

Aby se vyloučila sedimentace (usazení částic ve vedení) a časově závislé výsledky, musí být 
FCU instalováno v blízkosti měřeného místa. 

Při instalaci vstupní hadice (INLET) je třeba dbát na to, aby nevznikl žádný "Sifon". 
Originální vysokotlaká hadice INLET nesmí být prodlužována. 

 

hlavní průtok 

hlavní průtok 

INLET 

hlavní průtok 

hlavní průtok 

INLET 
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6.2.4   Připojení měřícího místa – beztlaká nádrž 
Behälter 

INLET OUTLET 

Doporučujeme naplnit FCU ještě před měřením. To zaručuje bezprostřední a platné výsledky měření. 
Abyste hydraulický okruh v FCU a vstupní hadici úplně naplnili, potřebujete asi 120 ml média. 

Pokud není FCU předem naplněno, teče přístrojem zpočátku směs oleje a vzduchu. Vzduchové 
bubliny jsou pak senzorem interpretovány jako částice nečistot a tím zkreslují výsledek měření. 

Pro první zkoušku bez naplnění FCU a hadice doporučujeme použít minimálně 300 ml média. 

 

1. Zasuňte otevřený konec zpětné hadice 
(OUTLET) (barva: průhledná) do 
systémové nádrže nebo do nádoby na 
starý olej. 

2. Nyní propojte druhý konec hadice s 
výstupem (OUTELT) FCU. 

3. Propojte vstupní hadici (INLET) (barva: 
průhledná s INLET na FCU. 

4. Druhý konec vstupní sací hadice (INLET) 
(barva: průhledná) položte do beztlaké 
nádrže. 

5. Hydraulická instalace FCU je nyní hotova. 
INLET 
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6.3     Elektrické připojení FCU 
Na ovládací ploše FCU se nachází 3-pólová zásuvka na napájecí napětí 24 V DC. Zastrčte do ní  
3-pólovou zástrčku síťového dílu (je součástí dodávky FCU). Propojte síťový konektor síťového 
napájecího dílu s Vaší sítí. 

Po zasunutí zástrčky do sítě se na displeji ukáže běžící nápis HYDAC FCU 1###, potom se na 2 
sekundy zobrazí verze firmware. 

Následuje testování s odpočítáváním: W A I T  99 to W A I T  0.  FCU je nyní připraveno. 

Dokud čerpadlo nepracuje, bliká červeně stavová LED a zobrazovač ukazuje "CHECK(kontrola)". 
To znamená, že není k dispozici žádný průtok oleje. 

Pro spojení: Konektor zatlačte do zásuvky až  "zacvakne" (A)  

Pro odpojení: Stlačit knoflík (B1) a zatáhnout (B2) 
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7      Ovládání FCU 

Po zapnutí FCU 1000 se na displeji ukáže běžící nápis HYDAC FCU 1###, potom se na 2 
sekundy zobrazí verze firmware. 

Potom začne odpočítávání  : W A I T 99 to  W A I T 0.  Trvání odpočítávání je v poměru k 
nastavenému času měření, to znamená v nastaveném čase měření (nastavení z výroby = 30 sekund) 
probíhá odpočítávání 99 - 0. 
 
 
7.1     Elementy displeje a klávesnice 

Water Saturation Contamination 

Temperature 

Pos. LED Označení 

A stav Indikátor stavu jednotky senzoru znečištění  
(detaily viz kapitola 12). 

B displej Sestává z 6-místného zobrazovače, na kterém se zobrazují 
vybrané hodnoty. 

C měřená veličina Zobrazení příslušné měřené veličiny, která se zobrazuje na displeji, 
např.: ISO / SAE/NAS 

D servisní veličina Zobrazení příslušné servisní veličiny, která se zobrazuje na 
displeji, např.: Flow / Drive 

E displej aktivní Jen displej, u kterého svítí aktivní LED dioda, může být ovládán 
pomocí klávesnice. Viz kapitola 7.1.3 

F jednotka Výběr zobrazení jednotky teploty °C nebo °F 
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Klávesnice sestává ze šesti kláves. Pomocí těchto kláves lze FCU ovládat a pohybovat se 
hierarchicky uspořádaným menu. 

Klávesy
ce 

Popis 

- o jednu rovinu hlouběji 
- potvrzení změněné hodnoty (nejnižší rovina) 
- potvrzení pro uložení změn nebo pro odmítnutí (nejvyšší rovina) 

- o jednu rovinu výše 
- žádné hodnoty neměnit 

-   změnit hodnoty na nejnižší rovině 
    (Je-li dosaženo nejnižší roviny, displej bliká) 

- listování displejem 

- procházení různými menu 

- výběr čísel 

7.1.1    Naměřené hodnoty 
Prostřednictvím naměřených hodnot dostává uživatel informaci o čistotě oleje ve svém zařízení. 
Naměřené hodnoty jsou kalibrovány a udávají hodnotu s přesností +/- 1/2 ISO kódu v kalibrovaném 
rozsahu. 

 

7.1.1.1     Naměřená hodnota „ISO" 

Zobrazení na displeji Popis 

Aktualizace naměřené hodnoty probíhá v závislosti 
na nastavené době měření. Zobrazení v ISO kódu. 

7.1.1.2     Naměřená hodnota „SAE" 

Zobrazení na displeji Popis 

Aktualizace naměřené hodnoty probíhá v závislosti 
na nastavené době měření. Zobrazení pomocí 
třídy SAE (zde = A). 

7.1.1.3     Naměřená hodnota „NAS" 

Zobrazení na displeji Popis 

Aktualizace naměřené hodnoty probíhá v závislosti 
na nastavené době měření. Zobrazení pomocí 
třídy NAS (zde >15 um). 
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7.1.1.4     Naměřená hodn.„Water Saturation" 

Popis Zobrazení na displeji 

Kontinuální měření a zobrazení naměřené hodnoty jako 
relativní vlhkosti fluida v % z meze sytosti 

7.1.1.5     Naměřená hodnota „Temperatur(teplota)" 

Popis Zobrazení na displeji 

Kontinuální měření a zobrazení teploty ve °C nebo 
Fahrenheita °F  
(vždy podle nastavení) 

7.1.2   Servisní veličiny 

Pomocí servisních veličin si může uživatel vyvolat informace o aktuálním stavu FCU. Servisní veličiny 
nejsou kalibrovány. 

 

Zobrazení na displeji Popis 

Zobrazení průměrného průtoku jednotkou senzoru 
znečištění  
(příklad: 120 ml/min) 

7.1.2.2     Servisní veličina „Drive" 

Zobrazení na displeji Popis 

Zobrazení výkonu LED (1-100%) se kterým FCU aktuálně 
pracuje. (příklad: 60%) 

7.1.2.1  Servisní veličina „Flow(průtok)" 
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7.1.3   Přepnutí zobrazení na displeji 
umschalten Pomocí klávesnice lze ovládat jen aktivní displej. Výběr displeje probíhá současným stlačením 
následujících kláves: 

Popis Klávesy 

Změna aktivního dipleje 

7.1.4   Aktivace / deaktivace blokování kláves 
Klávesnice může být zablokována pro vkládání. 

Pro aktivaci resp. deaktivaci blokování kláves stlačte obě tlačítka současně. 

Kláves
y 

Zobrazení na displeji (1 sek.) Popis 

Blokování kláves aktivováno 

Blokování kláves deaktivováno 

Zobrazení displeje přeskočí po 1 sekundě zpět na dříve nastavené zobrazení. 
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7.2     Módy a menu 
Sensor má dvě úrovně ovládání s odpovídajícími menu: 

Mód Menu Popis 

Pro základní nastavení Menu Power Up Mód Power up 

Spustí se automaticky po zapnutí napájení 
Menu měření Mód měření 

 Zobrazuje trvale naměřené hodnoty 

7.2.1    Menu Power Up 
V menu Power Up se provádí základní nastavení. 

Menü: Bezeichnung 

Výběr Co dělat 

Stlačit a přidržet jedno tlačítko při připojení 
elektrického napájení. Start menu Power Up 

Listovat na C A N C E L  a stlačit tlačítko Opuštění menu Power Up bez 
uložení nebo automaticky po 30 sekundách bez 

ovládání 

Opuštění menu Power Up s 
uložením Listovat k S A V E  a stlačit tlačítko 

Bezeichnung 

Nastavení doby měření  

Nastavení adresy Bus 

Přestavení na tovární nastavení 

Výběr kalibrace 

Přerušení a exit (výstup) 

Uložení a exit(výstup) 
Pro interní potřebu 

Nastavení 
doby měření 

Nastavení doby měření v sekundách 
(10 - 300) 

Označení Nastavení 
adresy Bus 

Nastavení adresy 
(a,b, ... z) 

Přestavení na tovární 
nastavení 

Tovární nastavení 
viz kapitola "Tovární nastavení" 

Označení 

Označení 
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Výběr kalibrace 

Přerušení a exit (výstup) 

Uložení a exit (výstup) 

Jen pro 
interní 
potřebu 

Aktivuje servisní 
menu 

7.2.2   Menu měření ISO / SAE 
V menu měření mohou být prováděna nastavení během provozu. 

Výběr Co dělat 

Start měřícího menu Stlačit tlačítko  

Listovat na C A N C E L  a stlačit tlačítko Výstup bez uložení 
nebo automaticky po 30 sekundách bez ovládání 

Výstup s uložením Listovat k S A V E  a stlačit tlačítko 

Menu měření: Označení 

Výběr zobrazení na displeji 

Přerušení a výstup 

Uložení a výstup 

Displej – výběr zobrazení na displeji po zapnutí senzoru 

výběr zobrazení na 
displeji 

Označení 

3-místný ISO-kód 

SAE třída A 
SAE třída B 

SAE třída C 

SAE třída D 
SAE A-D 

Průtok [v ml/min] 

LED proud [v %] 
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7.2.3   Struktura menu ISO / SAE 

7.2.4   Menu měření ISO / NAS 
V menu měření mohou být prováděna nastavení během provozu. 

Výběr Co dělat 

Start měřícího menu Stlačit tlačítko  

Listovat na C A N C E L  a stlačit tlačítko 
Výstup bez uložení nebo automaticky po 30 sekundách bez 

ovládání 

Výstup s uložením Listovat k S A V E  a stlačit tlačítko 

Menu měření: Označení 

Výběr zobrazení na displeji 

Přerušení a výstup 

Uložení a výstup 

Displej – výběr zobrazení na displeji po zapnutí senzoru 

výběr zobrazení na 
displeji 

Označení 

3-místný ISO-kód 

NAS třída 2 

NAS třída 5 

NAS třída 15 

NAS třída 25 

NAS maximum 

Průtok [v ml/min] 

LED proud [v %] 
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7.2.5   Struktura menu ISO / NAS 

8      Provedení měření 

1. Zkontrolujte všechny hydraulické a elektrické přípoje k FCU. 

2. Nyní stlačte zelený spínač "Pumpe ON(čerpadlo ZAP.)". 

3. Nyní poskytuje čerpadlo průtok oleje pro FCU pro analýzu. Po nastaveném čase měření se na 
displeji zobrazí výsledek a stavová LED dioda svítí trvale zeleně. 

 
 
8.1     Omezení při použití 

 

POZNÁMKA 
FCU série1000 smí být používáno jen pro minerální oleje nebo rafináty, jejichž 
základem je minerální olej. 

Přípustný rozsah viskozity: 10 ... 350 mm2/s / 46 ... 1622 SUS (ISO VG 68) 

FCU 1000 je vyvinuto pro krátkodobý provoz (S4 podle DIN EN 60034 / VDE 0530) a 
pro dlohodobý provoz NENÍ vhodné. 
Po 30 minutách trvalého provozu čerpadla musí být čerpadlo minimálně na 10 minut vypnuto. 
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9      Odpojení FCU 

Při odpojení FCU, dodržujte následující pořadí 

POZOR 
Horká kapalina na VÝSTUPU 

Před odpojením nechat FCU trochu ochladit 

Měření ukončete stlačením červeného tlačírka "Pump off(čerpadlo VYP.)" 

Vytáhnout síťovou zástrčku a zrušit elektrické spojení  

Odšroubovat vstupní hadici na měřícím místě hydraulického systému  

Uvolnit vstupní hadici na INLET(VSTUPU) FCU  

Pro uvolnění rychlospojky uchopte hadici rukou a stáhněte vnější kroužek 
rychlospojky. Rychlospojku lze z niplu uvolnit snadno, bez použití nástroje. 
Olej nacházející se v hadici musí být vypuštěn do vhodné nádoby a odborně 
zlikvidován. 
Po vypnutí přístroje může ještě  vytékat olej z výstupu (OUTLET). 

 

 

OUTLET 

FCU lze nyní vyjmout a uzavřít 

Hadice, kabely a ostatní příslušenství FCU uložte do tašky na víku. 
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10   Rozhraní FCU 
FCU 1000 obsahuje v následujícím popsaná rozhraní pro konfiguraci a přenos naměřených 
hodnot 

 

10.1    DATA (HYDAC sensor interface - HSI) 
Rozhraní HSI je provedeno jako připojovací konektor M12x1, 5-pólový, podle  
DIN VDE 0627. 

stínění 
Shield . 

Blindage 

použití 

nepřipojeno 

nepřipojeno 

nepřipojeno 
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 10.1.1  Propojení FCU s HMG 510 / HMG 3000 
Pro načtení FCU 1000 pomocí rozhraní DATA můžete použít následující ruční měřící přístroje 
(HMG): 

-   HMG 510 (s firmware verze 2, vydání 15 nebo vyšší) 

-   HMG 3000 (s firmware verze 2, vydání 1 nebo vyšší) 

Další detaily viz návod k obsluze HMG. 
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10.1.2 Propojení FCU s CSI-B-2 
FCU 1000 lze pomocí CSI-B-2 a RS 232 připojit k počítači. 
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10.2   Rozhraní Bluetooth 
Rozhraní Bluetooth FCU 1000 je založeno na Bluetooth verzi 1.2 a je provedeno ve třídě 3. Detailně  
to znamená: 

- Bluetooth verze 1.2: 
je méně citlivá na statické rušiče (například WLAN), maximální rychlost přenosu dat je 732,2 
kBit/s 

- Třída 3: 
maximální výkon je 1mW resp. 0 dBm, je dostatečný pro dosah 10 m ve volném prostoru. Tento 
dosah je silně závislý na rušení a překážkách v okolí FCU. 
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(zobrazení podobné) 

10.2.1 Instalace Bluetooth adaptéru USB 
Pokud je Vaše PC již rozhraním Bluetooth vybaveno, použijte pro vytvoření tohoto spojení k FCU 
výhradně to – další viz kapitola 10.2.2. 

Před instalací nového software Bluetooth je nezbytně nutné odinstalovat všechny již nainstalované  
ovladače Bluetooth. Paralelní používání různých rozhraní Bluetooth vede ke konfliktům ovladačů. 

Pokud by se vyskytly problémy, přečtěte si příručku k Bluetooth adaptéru USB nebo  
se obraťte na výrobce Vašeho PC-hardware. 

Doporučujeme použití adaptéru ANYCOM BT250 Bluetooth 
USB, který jsme úspěšně vyzkoušeli v četných kombinacích  
PC/operačních systémů. 

Neručíme za funkčnost a kompatibilitu adaptéru bloetooth 
USB s Vaším systémem. Není nárok na žádnou podporu 

nebo náhradu. HYDAC číslo materiálu viz 
kapitola 13.1, „Příslušenství" 

 

10.2.2 Připojení FCU pomocí bluetooth 
FCU 1000 se hlásí v bluetooth okolí jako: FCU 1310. 

Pokud je připojení k FCU pomocí bluetooth vytvořeno, mohou být naměřené hodnoty načteny například 
pomocí FluMoS. 

Datový přenos pomocí spojení bluetooth je závislý na Vašem PC-hardware a na instalovaném 
software. Na trhu je větší počet modulů bluetooth a softwarových ovladačů, které zčasti nesplňují 
kompletně specifikaci IEEEE 802.15. 

Kód pro bezpečnostní dotaz zní: 0000 

10.3   Načtení naměřených hodnot pomocí FluMoS 
Software pro monitorování kapalin FluMoS slouží k načtení naměřených hodnot z FCU 1000. 

 

FluMoS light máte k dispozici jako freeware na CD dodaném s 
přístrojem nebo si ho můžete stáhnout. 

Adresa pro stažení: 

http://www.hydac.de/de-de/service/download/software/software-
download/servicetechnik.html 

FluMoS light umožňuje načtení maximálně dvou HSI připojitelných senzorů / přístrojů. Pro načtení více 
senzorů Vám můžeme nabídnout FluMoS Professional. 

http://www.hydac.de/de-de/service/download/software/software
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11    Provádění údržby 

Předepsané seřizovací práce, údržbu a kontrolní práce provádět každých šest měsíců nebo pokud to 
vyžaduje chybové hlášení. 

Všechna provozní média zajistit proti náhodnému uvedení do provozu. 

Při všech pracích údržby, kontrolách a opravách odpojit FCU od napájení a zajistit proti nečekanému 
zapnutí. 

Po ukončení údržby zkontrolovat funkci bezpečnostních zařízení přístroje. 

Povolená šroubová spojení dotáhnout a zkontrolovat, zda správně dosedla. 
 
 
11.1 Čištění FCU 
Při čištění se doporučuje, otřít čelní fólii čistým vlhkým hadrem tak, až jsou odtraněny všechny 
nečistoty. 
 
 
11.2 Propláchnutí FCU 

FCU 1000 propláchněte po každém použití nebo denně vyčištěným minerálním olejem.  

11.2.1 Provedení propláchnutí 
FCU 1000 má být propláchnuto(vyčištěno) po každém použití. 

Propláchnutí FCU je obzvlášť důležité, pokud byl měřen nefiltrovaný olej nebo olej s viskozitou 50W  
nebo vyšší. Propláchnutí má být také provedeno, pokud si uživatel všimne neobvykle vysokých nebo 
nízkých hodnot. 

Propláchněte FCU každý den vždy po poslední zkoušce čistoty systému toho dne. 

1. Naplňte 500 ml filtrovaného oleje do přiměřeně velké čisté nádobky. 

2. Připojte zpětnou hadici OUTLET(výstup) a položte ji do nádobky / kanistru na 
použitou kapalinu. 

3. Sací hadici položte do nádobky s filtrovaným olejem. 

4. Nyní zapněte FCU pomocí vypínače. 

5. Během procesu proplachování jsou zobrazovány třídy čistoty. Tato čísla nejsou správná, 
měla by ale během proplachování klesat. 

6. Poté, co je FCU kompletně propláchnuto, ho vypněte. 

7. Nyní je přístroj opět připraven k provozu! 
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11.3   Vyčištění sacího sítka 
Sací sítko je vestavěno pod INLET(vstup) šroubení měřícího bodu a chrání čerpadlo před 
hrubými nečistotami. 

Podle intervalů údržby musí být sací sítko pravidelně čištěno. Pokud není žádný průtok 
přístrojem FCU, může to být způsobeno znečištěným sacím sítkem. 

POZNÁMKA 
Pokud FCU nenasává žádné médium, musí být ověřen průtok sacím sítkem a sací sítko v případě 
potřeby vyčištěno. 
Provoz bez sacího sítka může FCU poškodit a vést k jeho vysazení. 

 

1.  Uvolněte všechny spoje s FCU. 

Otevřít měřící bod INLET(vstup) pomocí 
klíče (SW = 19 mm) proti směru pohybu 
hodinových ručiček. 
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2. INLET(vstup) měřící bod ručně 
vyšroubovat. 

3. Prst zasunout do vrtání a vytáhnout 
s ním sací sítko. 
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4. Vyjmout sací sítko. 

Vyjmout sací sítko (A) a vyčistit ho 
pomocí tlakového vzduchu. 

Před vložením měřícího šroubení (B) do 
otvoru INLET zkontrolujte vizuálně, zda 
není poškozen těsnící kroužek a v 
případě potřeby ho vyměňte (viz seznam 
náhradních dílů – číslo materiálu 
těsnícího kroužku). 

Těsnící kroužek (C) namočit v 
minerálním oleji. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Sací sítko opět zamontovat 

INLET 

INLET 

 

POZNÁMKA 
  Provoz bez sacího sítka může FCU poškodit a vést k jeho výpadku. 
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6. INLET šroubení měřícího bodu rukou 
vložit do otvoru a zašroubovat. 

 
 
 

7. INLET šroubení měřícího bodu  dotáhnout 
pomocí klíče (SW = 19 mm). 
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11.4   Kontrola vysokotlakého adaptéru 
Ve vysokotlakém adaptéru je vestavěno sítko 400 µm pro ochranu proudového ventilu. 
Doporučujeme čistit toto sítko 2x ročně. 

Podle stupně znečištění testovaných kapalin je potřebné intervaly údržby zkrátit. 

Průtok vysokotlakým adaptérem je regulován na ~ 0,55 ... 0,7 l/min. Pokud by nebylo 
tohoto průtoku dosaženo, musí být provedena údržba. 

11.4.1 Vyčistit/vyměnit sítko ve vysokotlakém adaptéru 
Sítko (B) ve vysokotlakém adaptéru musí být pravidelně čištěno. 

Měřící přípoj (A) demontovat pomocí klíče (SW 22 mm) ze šroubení (D), potom sítko (B) vyšroubovat 
pomocí šroubováku nebo speciálního nástroje (viz seznam příslušenství 13.1). 

Sítko (B) může být vymyto a vyfoukáno tlakovým vzduchem. 

Při montáži se sítko (B) zašroubuje šroubovákem nebo speciálním nástrojem do šroubení (D). 

POZNÁMKA 
Provoz bez sacího sítka může FCU poškodit a vést k jeho výpadku. 

Potom je třeba zkontrolovat na měřícím přípoji (A), zda není poškozen těsnící kroužek a v případě 
potřeby ho vyměnit. Měřící přípoj (A) zašroubovat ve směru pohybu hodinových ručiček a dotáhnout 
momentem 25 Nm. 



  FluidControl Unit – série FCU 1000 

HYDAC Filtertechnik GmbH  CZ                       strana  
BeWa_FCU1000_3371346a_de.doc                    2007-12-04 

48 

 

11.4.2 Vyčistit/vyměnit proudový regulační ventil ve vysokotlakém adaptéru  
Proudový regulační ventil reguluje průtok na ~ 0,55 ... 0,7 l/min. Pokud je při použití vysokotlakého 
adaptéru průtok menší, musí být proudový ventil vyčištěn resp. vyměněn. 

 
Měřící přípoj (A) pomocí klíče (SW 22 mm) vyšroubovat ze šroubení (D) potom vyšroubovat sítko (B) 
pomocí šroubováku nebo speciálního nástroje (viz seznam příslušenství 13.1). 

Sítko (B) může být vymyto a vyfoukáno tlakovým vzduchem. 

Proudový regulační ventil (C) také vyšroubovat šroubovákem nebo speciálním klíčem (viz seznam 
příslušenství 13.1). 

POZNÁMKA 
Je nutné dodržet montážní polohu proudového ventilu podle obrázku výše. Při obrácené 
montáži je ventil bez funkce. 

Při montáži zašroubovat nový proudový ventil (C) šroubovákem nebo speciálním nástrojem ve směru 
pohybu hodinových ručiček do šroubení (D), potom zašroubovat sítko (B) šroubovákem nebo 
speciálním nástrojem do šroubení (D). 

Potom zkontrolovat, zda není poškozen těsnící kroužek měřícího přípoje (A), a v případě potřeby ho 
vyměnit. Zašroubovat měřící přípoj (A) a dotáhnout momentem 25 Nm. 
 
 

11.5   Likvidace FCU 

Balící materiál zlikvidovat resp recyklovat podle platných směrnic. 

Při vyřazení FCU z provozu a/nebo jeho likvidaci musí být dodrženy všechny místní směrnice a úlohy 
ohledně bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Obzvláště to platí pro olej, olejem 
znečištěné a elektronické díly nacházející se v přístroji. 

Po úspěšné demontáži a roztřídění podle druhu materiálu se musí díly zlikvidovat nebo 
recyklovat podle místních platných směrnic. 
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12    Stavová hlášení FCU 
 
12.1    Stavové LED / displej 

 

chyba 
č. 

Blikající kód / 
displej / 

 Stav   Co dělat 

zelená 

FCU je pod svým 
rozsahem měření < ISO 
9/8/7 

červe-
ná 

12.2   Chyba 
chyba 
č. 

Blikající kód / 
displej / 

Stav Co dělat 

čer-
vená 

Průtok příliš malý Zapnout čerpadlo 

Zapnout čerpadlo 
Při kvalitě oleje pod hranici 
měření (ISO 9/8/7); může trvat 
několik cyklů než se po zapnutí 
poprvé zobrazí naměřené 
hodnoty 

Není možné určení průtoku 
FCU se nachází v 
nedefinovaném stavu čer-

vená 

FCU je nad svým 
rozsahem měření > ISO 
25/24/23 
Není možné určení průtoku 

Olej vyčistit čer-
vená 



  FluidControl Unit – série FCU 1000 

HYDAC Filtertechnik GmbH  CZ                       strana  
BeWa_FCU1000_3371346a_de.doc                    2007-12-04 

50 

 

 

12.3   Vyjímečné chyby 

 

Co dělat 
 

Blikající kód / 
displej 

Stav chyba 
č. 

Zkontrolovat napájecí napětí 

pro FCU 
Kontaktovat HYDAC 

FCU 
bez uobrazení 
bez funkce 

vyp-
nuto 

Provést RESET (odpojit a 
znovu připojit napájecí napětí) 
nebo kontaktovat HYDAC 

Chyba firmware čer-
vená 

Zkontrolovat napájecí napětí 
pro FCU 
FCU vypnout a zapnout 
Kontaktovat HYDAC 

Chyba spojení čer-
vená 

Zkontrolovat napájecí napětí 

pro FCU 
FCU vypnout a zapnout 
Kontaktovat HYDAC 

Systémová chyba čer-
vená 

Zkontrolovat napájecí napětí 

pro FCU 

FCU vypnout a zapnout 
Kontaktovat HYDAC 

Chya při automatickém 
nastavování čer-

vená 

Zkontrolovat napájecí napětí 
pro FCU 
FCU vypnout a zapnout 
Kontaktovat HYDAC 

Chyba LED diody měřící 
buňky čer-

vená 
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13    Náhradní díly 

 

Čís.mat. Popis: Obrázek 

INLET vysokotlaká hadice s koncovkou pro měřící přípoj 
typ 1620, barva: černá, délka = 2 m 

INLET sací hadice, otevřený konec, barva: průhledná,  
délka = 0,3 m 

OUTLET zpětná hadice, otevřený konec, průhledná,  
délka = 1 m 

Sací sítko, 400 µm (pro přípoj INLET) 

Těsnící kroužek pro měřící přípoj INLET  
(∅21 mm, podle DIN3869) 

Vysokotlaký adaptér, kompletní 

Sací sítko, 400 µm pro vysokotlaký adaptér 

Proudový regulační ventil pro vysokotlaký adaptér 

Taška na hadice, kabely a příslušenství 

Taška na dokumentaci na návod na provoz a údržbu / kalibrační 
certifikát 

Návod na provoz a údržbu FCU 1000 (tento 
dokument) 
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Čís.mat. Popis: Obrázek 

Síťový díl (bez síťového kabelu) 
Primár: 100-240 V AC 
Sekundár:         24 V DC, 5A,  
kabel s 3-pólovým konektorem, 
délka = 1,6 m 

Připojovací kabel k síti s 
konektorem Euro, délka = 2 m 

Připojovací kabel k síti s 
konektorem pro Anglii (UK), 
délka = 2 m 

Připojovací kabel k síti s 
konektorem pro USA,  
délka = 2 m 

Připojovací kabel k síti s 
konektorem pro Austrálii (AUS), 
délka = 2 m 



  FluidControl Unit – série FCU 1000 

HYDAC Filtertechnik GmbH  CZ                       strana  
BeWa_FCU1000_3371346a_de.doc                    2007-12-04 

53 

 

13.1    Příslušenství 

 

Obrázek Popis: Čís.mat. 

Sací hadice INLET, otevřený konec,  
barva: průhledná, délka = 1,5 m 

kabel 24 V DC s univerzálním 
konektorem včetně jištění 8A,  
délka =10 m 

Pojistka 8A pro univerzální konektor  
(∅6 x 25 mm, podle DIN 72581) 

Adaptér k baterii 24 V DC kabel s univerzálním 
konektorem (3306236), délka = 0,5 m 

Nástroj na výměnu proudového regulačního 
ventilu ve vysokotlakém adaptéru 

Bluetooth USB-adaptér ANYCOM BT250 

CSI-B-2 
Condition sensor interface 

Připojovací kabel, stíněný s 5-pólovou úhlovou 
spojkou, jeden konec volný bez konektoru, délka 
2 m (ZBE 08S-02) 

Připojovací kabel, stíněný s 5-pólovou úhlovou 
spojkou, jeden konec volný bez konektoru, 
délka 5 m (ZBE 08S-05) 

Připojovací kabel, stíněný s 5-pólovou úhlovou 
spojkou, jeden konec volný bez konektoru,  
délka 10 m (ZBE 08S-10) 

Spojovací kabel s 5-pólovou spojkou <-> 
spojovací konektor 5-pólový, 
délka 2 m (ZBE 30-02) 

Spojovací kabel s 5-pólovou spojkou <-> 
spojovací konektor 5-pólový, 
délka 3 m (ZBE 30-03) 
Spojovací kabel s 5-pólovou spojkou <-> 
spojovací konektor 5-pólový, 
délka 5 m (ZBE 30-05) 
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14    Technická data 

 

ContaminationSensor (senzor znečištění) 

kontinuální se zobrazením chyb 
pomocí stavové LED diody a na displeji 

Samodiagnostika 

LED, 6 / 4 / 4-místný, vždy se 17 segmenty Displej 

Naměřené hodnoty znečištění ISO-kód / SAE-třída / NAS- třída 

Naměřené hodnoty teploty  

Naměřené hodnoty sytosti 

Zobrazení tříd ISO min. 9/8/7 ... max. ISO 25/24/23  
kalibrováno v rozsahu ISO 13/11/10 - ISO 23/21/18 

Měřící rozsah 

1/2 ISO-kódu Přesnost měření 

Servisní zobrazení Flow / Drive (průtok/výkon) 

Nastavitelný čas měření 10 ... 300 sekund 

Hydraulická data 

Použitelná média Minerální olej 

INLET: měřící přípoj typ 1604 
OUTLET:  šroubení DN7 

Hydraulické přípoje 

INLET provozní tlak s 

vysokotlakým adaptérem 

OUTLET provozní tlak 

30 ... 300 ml/min (závisí na viskozitě) Měřený průtok 

10 ... 350 mm2/s / 46 ... 1622 Sus  
(pro hydraulický olej do ISO VG 68) 

Přípustný rozsah viskozit 

Maximální sací výška 

DN4 konec otevřený, barva: průhledná, délka = 0,3 m INLET sací hadice 

DN4 se šroubením pro měřící přípoj typ1620, barva: 
černá, délka = 2 m 

INLET tlaková hadice 

OUTLET zpětná hadice DN7 konec otevřený, barva: průhledná, délka = 1 m 
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Elektrická data 

24 V DC, ± 20%, zbytkové zvlnění < 10% Napájecí napětí 

Příkon / proud 

IP 50 (za provozu)  
IP 67 (uzavřené) 

Druh ochrany 

III (ochrana malým napětím) Třída ochrany 

Obecná data 

Materiál těsnění 

Rozsah teploty média 

Rozsah teploty okolí 

Rozsah teploty při skladování 

Relativní vlhkost 

Váha 

(bez kondenzace) 
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15 Třídy ISO 4406 / SAE AS 4059 a NAS 1638   

15.1    ISO 4406:1999 
U ISO 4406 jsou zjišťovány počty částic kumulativně, tzn. > 4 µm(c), >6 µm(c) a >14 µm(c) (manuálně 
filtrací kapaliny membránou pro analýzu nebo automaticky pomocí počítačů částic) a přiřazovány 
charakteristickým číslům. 

Cílem tohoto přiřazení počtu částic charakteristickým číslům je zjednodušení posouzení znečištění 
kapalin. 

V roce 1999 byla "stará" ISO 4406 přepracována a nově definovány rozsahy velikosti vyhodnocovaných 
částic. Kromě toho byly změněny postupy výpočtu a kalibrace. 

Pro praktického uživatele je důležité následující: 
I když se změnily rozsahy velikostí vyhodnocovaných částic, mění se kód čistoty jen v několika 
případech. Při nastavení "nové" ISO 4406:1999 bylo dbáno na to, aby nemusely být měněny všechny 
stávající předpisy pro čistotu systémů. 
 
 
15.1.1 Tabulka ISO 4406 
Přiřazení počtu částic třídám znečištění: 

Počet částic/ 100 ml Počet částic / 100 ml 

Třída více než do včetně Třída více než do včetně 
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K povšimnutí je, že při zvýšení charakteristického čísla o hodnotu 1 se počet částic zdvojnásobí. 

Příklad:       ISO kód     18 / 15 / 11 znamená: 

Rozsahy velikostí Třída čistoty Počet částic na ml 

Se nachází v jednom ml analyzovaného vzorku 

15.1.2 Kátký přehled změn od ISO4406:1987 k ISO4406:1999 

Rozsahy velikostí 

Průměr kruhu o stejné 
ploše 

Nejdelší rozměr 
částice 

Zjišťované rozměry 

ACFTD - prach Zkušební prach 
Ultrajemná frakce 

SAE Fine(jemný) 
AC– Fine(jemný) 

Kalibrační prach pro 
počítače částic 

Stará kalibrace 
ACFTD 

Srovnatelné 
rozsahy velikostí 

Srovnatelné 
ACFTD 

Nová kalibrace 
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15.2    SAE AS 4059 

Stejně jako ISO 4406 popisuje i SAE AS 4059 koncentraci částic v kapalinách. Analytické postupy 
mohou být použity analogicky k ISO 4406:1999. 

Třídy čistoty podle SAE jsou založeny na velikosti částic, počtu a rozdělení velikosti částic. Protože 
zjištěná velikost částic závisí na procesu měření a kalibraci, jsou velikosti částic označovány písmeny 
(A-F). 

V následující tabulce jsou uvedeny třídy čistoty v závislosti na zjištěné koncentraci částic. 

15.2.1 Tabulka SAE AS 4059 
Maximální koncentrace částic / 100 ml 

Velikost ISO4402 

Velikost ISO11171 

Kódování velikosti 

tř
íd

y 

15.2.2 Zobrazení tříd čistoty podle SAE 
15.2.2.1   Absolutní počet částic větších než definovaná velikost částice 

Příklad: Třída čistoty podle AS 4059 : 6 

Maximálně přípustný počet částic v jednotlivých rozsazích velikostí je v tabulce vytištěn tučně. 

Třída čistoty podle AS 4059 : 6 B 

Částice o velikosti B nesmí překročit maximální počet podle popisu pro třídu 6 

6 B = max. 19.500 částic o velikosti > 5 µm 
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15.2.2.3   Údaj o největší naměřené třídě čistoty 
Příklad: Třída čistoty podle AS 4059    6 B - F 

Údaj 6 B - F vyžaduje počítání částic v rozsazích velikostí B - F. Ve všech těchto rozsazích nesmí 
příslušná koncetrace částic překročit třídu čistoty 6. 
 
 
15.3    NAS 1638 
Jako ISO 4406 popisuje NAS 1638 koncentrace částic v kapalinách. Analytické postupy mohou být 
použity analogicky k ISO 4406:1999. 

V protikladu k ISO 4406 jsou u NAS 1638 určité rozsahy částic spočteny a přiřazeny těmto 
charakteristickým číslům. 

V následující tabulce jsou zobrazeny třídy čistoty  v závislosti na zjištěné koncentraci částic. 

Maximální koncentrace částic / 100 ml 

Tř
íd

a 
či

st
ot

y 

Při zvýšení třídy o hodnotu 1 je počet částic v průměru zdvojnásoben. 

15.2.2.2   Stanovení tříd čistoty pro každou velikost částic 

Příklad: Třída čistoty podle AS 4059:    7 B / 6 C / 5 D 

Třída čistoty 

Velikost 

Velikost 

Velikost 
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16    Servis 

16.1 Adresa pro zaslání kvůli kalibraci nebo opravě 

Německo USA 
HYDAC Servicenter HYDAC Technology Corporation 
Rehrgrabenstrasse, Werk 7 Service Department 
D-66125 Saarbrücken 2280 City Line Road 

Bethlehem, PA 18017 

Telefon: ++49 (0) 6897 509 01 Telefon: 001 (0) 610 266 0100 
 
 
16.2 Kalibrace FCU 
Překalibraci FCU doporučujeme podle ISO 9000 pro měřící přístroje, nejpozději však do 3 let. 
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17    CE Prohlášení o shodě 
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Poznámky 
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Poznámky 
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