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Informace o schváleném výrobku Ev. číslo TPV: 31/2016 – Z 
 

Hydraulický agregát HA 

  

Schváleno Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, odborem automatizace a elektrotechniky 
č. j. 41539/2016-SŽDC-O14 ze dne 12.10.2016 

   Sjednaná dokumentace:     Technické podmínky TP012-14/VMI, ze dne 26.09.2016  
Pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu HA, ze dne 29.08.2016 

 

   Odkazy:  

   Výrobce: 
VMI Silesia, s.r.o. 
Pelclova 2500/5,  
702 00 Ostrava 2 

Dodavatel: 
VMI Silesia, s.r.o. 
Pelclova 2500/5,  
702 00 Ostrava 2 

 Zpracoval: Milan Karban   972 244 475 

 
1. Všeobecně 

Hydraulický agregát je stacionární agregát poháněný elektrickým motorem, který slouží k výrobě tlaku 
v hydraulickém médiu. Tento hydraulický agregát je pro své výhodné vlastnosti (extrémně krátké přestavné doby) 
použit v kolejových brzdách při automatizaci spádovišť.  
 
2. Popis zařízení 

Kompletní hydraulický agregát tvoří: 
 elektrický motor 
 startér 
 systém hydraulického agregátu 
 řídicí systém  
 robustní ocelový nosný rám, ve kterém je vše osazeno. 

 
3. Podmínky prostředí pro zařízení 

Skříň s hydraulickým agregátem je určena do venkovního prostředí klimatické třídy T1 podle ČSN EN 50125-3: 
Teplota okolí     - 25 °C až + 40 °C  
Relativní vlhkost okolí    od 15 %  do 100 % při 25 °C 
Nadmořská výška     do 1000 m n. m.  
Skříň svou konstrukcí a použitými materiály je odolná vlivům větru (čl 4.5, bod 1), dešti (čl. 4.6), sněhu a kroupám 
(čl. 4,7), ledu (čl. 4.8) a slunečnímu záření (čl. 4.9) podle ČSN EN 50125-3. Svou konstrukcí je odolná znečištění 
4C2, 4B1 a 4S3 podle článku 4.11 a tabulky 4 dle ČSN EN 50125-3. 
 
4. Parametry  

Typ hydraulického agregátu HY-2355-01 
Objem nádrže V = 100 dm3 
Dodávané množství Q1 = 15 dm3.min-1 
Pracovní tlak p1 = 150 bar 
Příkon hlavního elektromotoru P1 = 4 kW 
Otáčky hlavního elektromotoru n1 = 1440 min-1 
Napětí elektromotoru 400/690 V; 50Hz 
Napětí cívek hydraulických prvků 24V DC 
Hydraulická kapalina minerální olej třídy HLP, VG 32 - 46 
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Optimální pracovní teplota  +25 °C až +55 °C 
Filtrace minimální třída čistoty - 9 podle NAS 1638 

                                  - 18/15 podle ISO/DIN4406  
 doporučené filtrační elementy ß10>=100 
Hlučnost < 80 dB(A) 

 
5. Odběratelsko – dodavatelské vztahy 

Přesný rozsah dodávky, montáže a servisní kontroly se stanoví při objednávání a uzavírání obchodní smlouvy 
v závislosti na projektové dokumentaci, místních podmínkách a požadavcích zákazníka/odběratele. 
 
Součástí každé dodávky bez ohledu na počet kompresorů je tato dokumentace ve dvou tištěných vyhotoveních: 

a) Technické podmínky TP012-14/VMI 
b) Pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu HA 
c) Katalog náhradních dílů (kusovník) 
d) Dodavatelská dokumentace – projekt, návody pro obsluhu a údržbu souvisejících zařízení, provozní kniha. 

 
Pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu obsahují: 

 hlavní zásady montáže 
 postup pro uvedení do provozu 
 návod na preventivní údržbu včetně doporučené četnosti kontrol pracovních tlaků, hladiny a teploty oleje  
 zásady bezpečnosti práce 
 hydraulické schéma a seznam použitých prvků. 

 
 
Objednávku výrobku a jeho náhradních dílů vyřizuje:  

VMI Silesia, s.r.o. 
Pelclova 2500/5 
702 00 Ostrava  
Telefon: +420 596 136 891 
Mobil: +420 724 554 263 
E-mail: info@vmisilesia.cz 
Web: www.vmisilesia.cz 
 

 
* * * * * 


	Ev. číslo TPV: 31/2016 – Z
	Hydraulický agregát HA
	   Sjednaná dokumentace:     Technické podmínky TP012-14/VMI, ze dne 26.09.2016 
	Pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu HA, ze dne 29.08.2016


	1. Všeobecně
	2. Popis zařízení
	3. Podmínky prostředí pro zařízení
	4. Parametry
	5. Odběratelsko – dodavatelské vztahy

