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Schaltung Pneumatik Schutzschild 
Aufbau und Inhalt OP 
Lieferanten Technologie und Maschinenausrüstung für Löten, Schweißen und Ausrüstung der Spritzerei 
Beispiel Funktionsdiagramm 

 

Schválený materiál mechanika, elektrotechnika, pneumatika 
Příklad zapojení elektrického bezpečnostního okruhu 
Příklad pneumatického zapojení ochranného krytu 
Uspořádání a obsah OP 
Dodavatelé technologie a strojního vybavení pro letování,svařování a vybavení vstřikovny. 
Příklad funkčního diagramu 

 
 

Teil 1 Allgemein - Část 1 Všeobecné 
 

1.1  Geltungsbereich - Rozsah platnosti 
Dieser Anforderungskatalog ist gültig für alle elektrischen, pneumatischen und mechanischen Ausrüstungen von 
Maschinen, Vorrichtungen und Anlagen (im weiteren Text als Maschine bezeichnet), die für die WITTE-Gruppe 
bestimmt sind (im weiteren Text als Auftraggeber bezeichnet 
 
Tento katalog požadavků je platný pro všechna elektrická, pneumatická a mechanická vybavení strojů, přípravků 
a zařízení (v dalším textu označeno jako stroj), která jsou určena pro skupinu WITTE (v dalším textu označeno 
jako zadavatel). 
 

 Sollten sich auf Grund der Übersetzung, Abweichungen oder Zweideutigkeiten zum deutschen Text 
ergeben, so ist die deutsche Fassung allein gültig für die Umsetzung dieses Anforderungskataloges. 

 Mělo-li by dojít na základě překladu D - CZ k odchylkám, nebo dvousmyslným výkladům, nutno  přejít 
kněmeckému originálu tak, že samotný německý text je plně platným katalogem požadavků. 
 

1.2  Allgemeine Anforderungen - Všeobecné požadavky 
Alle Bestimmungen dieses Anforderungskataloges sind für den Lieferanten verbindlich. Alle Abweichungen bzw. 
Ausnahmen sind spätestens zum Zeitpunkt der Konstruktionsdurchsprache schriftlich vom Auftraggeber 
bestätigen zu lassen, falls nicht anders vereinbart (Formblatt WITTE) 
 
Všechny požadavky tohoto katalogu jsou pro dodavatele závazné. Všechny odchylky nebo vyjímky musí být 
nejpozději při konstrukčním projednání písemně potvrzeny zadavatelem, pokud není dohodnuto jinak  
formulář WITTE). 
 

1.2.1  Gesetzliche Regelungen, Normen, Vorschriften - Zákony, normy,    
 předpisy 

Die für die Maschinenausführung und -Ausrüstung relevanten EG-Richtlinien, europäischen Normen, sowie die im 
jeweiligem Land des Maschinenbetreibers gültigen gesetzlichen Regelungen, Vorschriften und Richtlinien sind 
einzuhalten, insbesondere: 
 
Směrnice EU, evropské normy, tak jako v příslušné zemi platné zákony, předpisy a směrnice, relevantní pro 
provedení a vybavení stroje, musí být dodrženy, obzvláště: 

 
D: 
Regierungsverordnung 73/23/EEC 
    89/336/EEC 
    98/37/EEC 
 
EN 60 204-1  Sicherheit von Maschinen - Elektrische Ausrüstung von Maschinen    
   (Allgemeine Anforderungen) 
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EN ISO 12100–1  Sicherheit von Maschinen Teil1 Grundsätzliche Terminologie,    
    Methodologie 
EN ISO 12100–2  Sicherheit von Maschinen Teil 2 Technische Leitsätze 
EN 294    Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsabstände gegen das Erreichen von  
    Gefahrenstellen mit den oberen Geleigmaßen 
EN 983   Sicherheit von Maschinen – Sicherheitstechnische Anforderungen an   
   fluidtechnische  Anlagen und deren Bauteile, Pneumatik 
EN 1050    Sicherheit von Maschinen – Leitsätze zur Risikobeurteilung 
EN 953    Trennende Schutzeinrichtungen. Allgemeine Anforderungen an Gestaltung  
    und Bau von feststehenden und beweglichen trennenden Schutzeinrichtungen 
EN 1088   Sicherheit von Maschinen – Verriegelungseinrichtungen in Verbindung mit  
   trennenden Schutzeinrichtungen 
EN 62061:2005   Sicherheit von Maschinen - Funktionale Sicherheit sicherheitsbezogener  
   elektrischer, elektronischer und programmierbarer elektronischer   
   Steuerungssysteme 
EN ISO 13849-1:2006  Sicherheit von Maschinen - Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen Teil  
    1: Allgemeine Gestaltungsleitsätze 
EN 60439-1   Niederspannung-Schaltgerätekombinationen.Typgeprüfte und partiell typgeprüfte 
    Kombinationen  
EN 61 000-6-4   Elektromagnetische Verträglichkeit. Stammnormen – Emissionen ( Industrie) 
EN 55011+ A1    Industrielle, wissenschaftliche und medizinische Hochfrequenzgeräte(ISM- 
    Geräte) 
 
 

CZ 
Nařízení vlády 17/2003 sb. elektrická zařízení nízkého napětí 
Nařízení vlády 18/2003 sb. požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické    
    kompatibility 
Nařízení vlády 24/2003 sb. požadavky na strojní zařízení 
Nařízení vlády 291/2000 sb. grafická podoba označení CE 
 
EN 60 204-1   Bezpečnost strojních zařízení. Elektrická zařízení strojů. (Všeobecné   
    požadavky.) 
EN ISO 12100-1  Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy ,všeobecné zásady pro   
    konstrukci. 
    (Základní terminologie,metodologie.) 
EN ISO 12100-2  Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy ,všeobecné zásady pro   
    konstrukci. (Technické zásady) 
EN 294    Bezpečnost  strojních zařízení. Bezpečné vzdálenosti k zabránění dosahu k  
    ebezpečným místům horními končetinami.  
EN 983    Bezpečnostní požadavky pro fluidní zařízení a jejich součásti. Pneumatika 
EN 1050   Bezpečnost strojních zařízení. Zásady pro posouzení rizika. 
EN 953    Bezpečnost strojních zařízení. Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu   
    pevných a pohyblivých krytů. 
EN 1088   Bezpečnost strojních zařízení. Blokovací zařízení spojená s ochrannými kryty. 
    Zásady pro konstrukci a volbu. 
EN 62061:2005   Bezpečnost strojních zařízení – Funkční bezpečnost elektrických,   
    elektronických a programovatelných elektronických řídicích systémů   
    souvisejících s bezpečnost 
EN ISO 13849-1:2006  Bezpečnost strojních zařízení. Bezpečnostní části řídících systémů Všeobecné  

   zásady pro konstrukci. 
EN 60439-1   Rozváděče nn. Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče. 
EN 61 000-6-4   Elektromagnetická kompatibilita. Kmenové normy - Emise- (Průmyslové  
    prostředí.) 
EN 55011+ A1   Průmyslová,vědecká a lékařská (ISM) vysokofrekvenční zařízení. 
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1.2.2  Konstruktive Grundsätze - Konstrukční zásady 

Maschinenkonstruktion, Steuerungskonzept und Ausführung müssen folgende Anforderungen erfüllen: 

 höchste Sicherheit für Mensch und Maschine 

 höchste Betriebssicherheit 

 höchste Verfügbarkeit 

 einfache Veränderbarkeit 

 einfache Erweiterungsmöglichkeit 

 einfache Störungsbeseitigung 
 
Eine Gefährdungsanalyse und eine Risikobeurteilung gemäß EN 1050 müssen bei der 
Konstruktionsdurchsprache vorgelegt werden und sind ein Bestandteil der Dokumentation. 
 
Alle zugekauften Komponenten, die bei der Maschinenkonstruktion verwendet werden, müssen die CE 
Kennzeichnung tragen. Eine Herstellererklärung ist beizulegen, soweit die Maschinenkomponente nicht 
eigensicher ist. Für die Maschine als Ganzes muss eine Konformitätserklärung  gemäß Anhang II A der EG-
Maschinen-Richtlinie 98/37/EG ausgestellt sein. An der Maschine muss eine CE-Kennzeichnung angebracht sein. 
Gleichzeitig mit der Konformitätserklärung müssen folgende Dokumente übergeben werden: 

 Bedienungsanleitung gem. 98/37/EG, Anhang I, Punkt 1.7.4 

 Prüfbericht gem. EN 60204-1, Punkt 19 

 Nachweis der Geräuschpegelmessung (gemessener Wert und das angewandte Messverfahren) 
 
Alle verwendeten Komponenten und Materialien müssen dem Stand der Technik entsprechen. Komponenten, 
deren Herstellung zum Zeitpunkt der Auftragserteilung eingestellt oder angekündigt wurde, dürfen nicht verwendet 
werden. 
 
Konstrukce stroje, koncept řízení a jejich provedení musí splňovat následné požadavky: 

 Nejvyšší bezpečnost pro člověka a stroj  

 Nejvyšší provozní bezpečnost 

 Nejvyšší  disponibilita ?  

 Možnost snadné změny 

 Možnost snadného rozšíření 

 Možnost snadného odstranění poruchy 
 
Analýza ohrožení a posouzení rizik dle EN 1050 musí být předloženy při konstrukčním projednání a jsou součástí 
dokumentace. 
 
Všechny nakupované komponenty, které jsou použity při konstrukci stroje, musí mít označení CE. Pokud 
příslušný strojní díl není samobezpečný, musí být k němu přiloženo prohlášení výrobce. Pro stroj jako celek musí 
být vystaveno prohlášení o shodě dle přílohy II A, směrnice EG  o strojních zařízeních 98/37/EG. Stroj musí být 
označen značkou CE. 
 
Současně s prohlášením o shodě musí být předány následné dokumenty: 
Provozní návod dle 98/37/EG, příloha I, bod 1.7.4 
Zpráva o zkoušce dle EN 60 204-1/ 2007 ed.2, bod 18 nové 
Doklad o měření hlučnosti, naměřená hodnota a použitá metoda měření) 
 
Všechny použité komponenty a materiály musí odpovídat stavu techniky. Nesmí být použity komponenty, jejichž 
výroba byla v okamžiku zadání zakázky ukončena nebo na její ukončení bylo upozorněno. 
 
 

1.2.3  Umweltrelevante Anforderungen an Maschinen - Požadavky na stroj z pohledu  
  životního prostředí 
Bei Verwendung von Materialien oder Stoffen, die gefährliche Eigenschaften gemäß des Gefahrstoffrechts 
besitzen, sind die Sicherheitsdatenblätter beizufügen. Dies gilt auch für Batterien für USV, Stempelfarben, etc. 
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Při použití materiálů a látek, které vykazují nebezpečné vlastnosti ve smyslu zákona o nebezpečných látkách, 
musí být přiloženy bezpečnostní listy. Toto platí též u baterií pro záložní napájení, barev do značících zařízení, 
atd. 
 
 

1.2.3.1  Prüfzeichenstempler - Značící zařízení 
Für die Bereitstellung der Nachfülleinheiten der Stempel oder Druckmaschinen sind an der Maschine 
Aufbewahrungsorte vorzusehen. Diese müssen gegen unbefugten Zugriff gesichert sein und ein Auslaufen der 
Stoffe verhindern. Dazu müssen sie gegen die zu erwartenden Belastungen widerstandsfähig sein. 
 
Pro doplňovací nádobky barvy pro razítka nebo tiskárny musí být na stroji zohledněny místa pro jejich uložení. 
Tyto musí být zajištěny proti nepovolanému zásahu a musí zamezit vylití (rozlití) barvy K tomu musí být odolné 
očekávanému zatížení. 
 
 

1.2.3.2  Anlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten - Zařízení s tekutinami ohrožující 
  vodu 
Kommen in Maschinen Anlagen mit wassergefährdenden Flüssigkeiten, z.B. Hydraulikanlagen zu Einsatz sind 
diese gemäß den rechtlichen Bestimmungen zu konzipieren und zu bauen. Grundsätzlich ist das Vorratsbehältnis 
aufgeständert aufzustellen. Die Anlagen müssen dicht, standsicher und gegen die zu erwartenden Belastungen 
widerstandsfähig sein. Leckagen oder Undichtigkeiten müssen schnell erkannt werden können; die Zugänglichkeit 
an entsprechende Anlagenteile muss gewährleistet sein. 
 
Pokud jsou na strojích použita zařízení s tekutinami ohrožující vodu, např. hydraulická zařízení, musí být 
koncipována a postavena v souladu se zákonnými nařízeními. Zásobní nádoba musí být zásadně postavena 
vertikálně. Zařízení musí být těsné, bezpečně postavené a odolné proti očekávanému zatížení. Únik nebo 
netěsnost musí být rychle odhalitelné, je nezbytné zajistit přístup k příslušným částem zařízení. Při poruše musí 
mít jímka 
dostatečnou velikost pro obsah celé nádrže. 
 

1.2.3.3  2-Komponenten-Anlagen - Zařízení na zpracování 2-komponentních materiálů 
Kommen in Maschinen 2-K Prozesse zur Anwendung, sind folgende Grundsätze zu beachten: 

 Umfüllvorgänge der Härterkomponenten sind zu vermeiden. Wechselsysteme sind zu bevorzugen, um 
 einen Gasaustritt zu verhindern. 

 Reinigungslösungen sind im geschlossenen Kreislauf zu führen. Entlüftungen müssen an die Außenluft 
 abgeführt werden können. Soweit sie in die Raumluft zurückgeführt werden sollen, müssen sie mit  Filtern 
 ausgestattet sein, dass gefährdende oder belästigende Emissionen nicht an die Umgebung 
 abgegeben werden können. Dann ist ein messtechnischer Nachweis der Grenzwerteinhaltung der 
 Arbeitsplatzkonzentrationen bei Übergabe der Maschine notwendig. 

 Der Wechsel der Reinigungsflüssigkeit soll ohne Umfüllvorgänge erfolgen. 

 Die Materialbereitstellung muss gegen Auslaufen durch Auffangvolumen gesichert sein, das dicht, 
 standsicher und gegen die zu erwartenden Belastungen widerstandsfähig ist. 
 

Pokud se na strojích zpracovávají 2-K materiály, dodržujte tyto zásady: 

 Zamezte přelévání tvrdidel. Upředňujte výměnné systémy, aby se zamezilo úniku plynu. 

 Čistící roztoky musí být vedeny v uzavřeném okruhu. Odvzdušnění musí být možno vyvést do vnějšího 
 ovzduší. V opačném případě musí být odvzdušnění vybaveno filtry, aby ohrožující či obtěžující emise 
 nebyly vypouštěny do okolí. Pak je ale nutné dodat se strojem doklad, prokazující dodržení hraničních 
 hodnot koncentrací na pracovišti. 

 Výměnu čistících tekutin je účelné provádět bez nutnosti přelévání. 
2-k materiál musí být zajištěn proti vylití záchytnou nádobou, která je těsná, stabilně ustavená a odolná proti 
očekávanému zatížení. 
 

 

1.2.4  Reserve für nachträgliche Erweiterungen - Rezerva pro dodatečné rozšíření 
An der Maschine muss zum Zeitpunkt der Maschinenabnahme eine Platzreserve von 25 % vorhanden sein: 

 Montagefläche Schaltschrank und Bediengerät 
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 Klemmkästen 

 Klemmen 

 Platz in Kabelkanälen 

 Verschraubungen mit Blindstopfen 

 SPS Ein-/Ausgänge (gilt auch für dezentrale Peripherie). Ein-/Ausgänge als Reserve sollen bei der 
 Konstruktion zusätzlich vorgesehen werden 

 Dimensionierung von Leistungsteilen 

 Reserveplatz in Ventilinseln inklusive ein Ventil / Typ  
 
Na stroji musí být v okamžiku předání 25-ti procentní rezerva ( platí pro nové strojní zařízení ) 

 Montážní plocha v rozvaděči a obslužném panelu 

 Skříně svorkovnic 

 Prostor v kabelových kanálech 

 Šroubové spoje se záslepkami 

 Vstupy/výstupy řídícího systému (platí i pro decentrální periferii). Rezervní vstupy/výstupy je nutno již při 
 konstrukci dodatečně zohlednit 

 Dimenzování výkonových dílů (trafo, stykače, atd.) 

 Rezervní místo ve ventilových blocích, včetně jednoho ventilu pro typ. 

 
 

1.3 Schutzeinrichtungen - Ochranná zařízení 
Gefahrenbereiche sind durch geeignete Schutzeinrichtungen zu sichern. Werden Schutzeinrichtung geöffnet oder 
unwirksam gemacht, ohne dass dazu ein Werkzeug benötigt wird, führt das zum Abschalten der zu schützenden 
Maschinenbereiche. Schutzeinrichtungen müssen mindestens der Kategorie gemäß Gefährdungsanalyse 
genügen. 
 
Maschinenbereiche, in die der Maschinenbediener zum Einlegen oder Entnehmen von Werkstücken hineingreift, 
sind zu sichern, z.B. durch Schutzscheiben oder Sicherheitslichtgitter. Die Maschine ist konstruktiv so zu 
gestalten, dass eine Einstufung in die Kategorie 4 nach Möglichkeit nicht erforderlich ist.  
 
Nebezpečné prostory musí být chráněny vhodnými ochrannými zařízeními. Při otevření nebo odstranění 
ochranného zařízení, aniž by k tomu bylo nutno použít nářadí,  dojde k vypnutí části stroje, která je tímto 
ochranným zařízením chráněna. Ochranná zařízení musí vyhovovat alespoň příslušné kategorii analýzy rizik. 
 
Prostory stroje, do kterých zasahuje obsluha k zakládání a vyjímání dílů, musí být chráněny, např. ochranným 
štítem nebo optickou bezpečnostní závorou. Způsob ochrany je stanoven v sešitu zadání. Stroj je nutno 
konstruovat tak, aby nebylo nutné zařazení do kategorie 4. 
 
 

1.3.1 Schutz Maschinenbereich - Ochrana prostoru strojní části 
Der Zugang zum Maschinenbereich ist durch Verkleidungen geschützt. Da, wo ein Zugang für Wartungs- und 
Reparaturarbeiten erforderlich ist, sind diese Verkleidungen in Form von elektrisch abgesicherten und verriegelten 
Schutztüren ausgeführt. Öffnen der Tür im jeweiligen Eingriffsbereich löst eine Abschaltung der Antriebsenergie 
aus. Alle Antriebe sind im jeweiligen Eingriffsbereich von ihrer Energie zu trennen. 
 
Eine erneute Zuschaltung von Antriebsenergie muss ohne Gefahr einer Kollision und ohne übermäßig harte 
Bewegungen (Schläge) stattfinden. 

 
Přístup do prostoru strojní části je chráněn krytováním. Tam, kde je nutný přístup pro údržbu a opravy, je nutné 
toto krytování provést pomocí elektricky chráněných a blokovaných dveří. Otevření dveří v příslušném prostoru 
vypne poháněcí energii. Všechny pohony musí být v příslušném prostoru odpojeny od energie. 
 
Pohyblivé prvky musí být po svém opětovném připojení na energie uvedeny do výchozího stavu bez nadměrných 
rázů a možnosti kolize s jinými prvky. (Opětovné připojení těchto energií se musí uskutečnit bez nebezpečí kolize 
jednotlivých pohyblivých prvků a bez nadměrných rázů). 
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1.3.2  Schutz Bedienerbereich - Ochrana prostoru obsluhy 

Durch das Konzept der Maschinenkonstruktion soll erreicht werden, dass in diesem Bereich so wenig wie nur 
möglich Gefahren für den Bediener entstehen können. Nach Möglichkeit sollen in diesem Bereich keine 
kraftangetriebenen Komponenten angebaut werden. 
Kraftangetriebene Komponenten, die nach Abschaltung der Ansteuerung frei beweglich sind (Schlitten o.ä.) und 
dadurch Gefahr einer Kollision mit anderen Anlagenteilen besteht, müssen durch von außen nicht zugängliche 
Mechanismen gegen manuelle Verstellung arretiert sein.     
 
Der Bedienbereich kann in dieser bevorzugten Reihenfolge abgesichert werden: 
Lichtschutzvorhang 
Schutzschild, pneumatisch angetrieben 
Schutzschild, manuell betätigt 
Zweihandschaltung 
Werkstückeinschub (mit Kraftbegrenzer, falls elektrisch angetrieben) 
Die Art der Absicherung wird im Lastenheft festgelegt. 
 
Konceptem konstrukce stroje má být dosaženo toho, aby v tomto prostoru mohlo vzniknout co možná nejméně 
nebezpečí pro obsluhu. Dle možností zohlednit, aby zde nebyly umístěny silově poháněné komponenty. 
 
Silově poháněné komponenty, které jsou po odpojení volně pohyblivé (suporty a pod.) a tímto vznikne nebezpečí 
kolize s jinými částmi zařízení, musí být aretovány proti manuelnímu přestavení mechanismy, které nejsou z 
vnější strany stroje přístupné. 
 
Prostor obsluhy je možné chránit v tomto upředňostnovaném pořadí: 
 
Ochranný štít, pneumaticky poháněný 
Optická bezpečnostní závora 
Ochranný štít, manuálně ovládaný 
Dvouruční spouštění 
Zásuvná jednotka dílu pneumaticky poháněná, s omezovačem tlaku 
Způsob ochrany je stanoven v příloze zadání. 
 
 

1.3.2.1  Schutzschild - Padací ochranný kryt 
Der Schutzschild verschließt den Bereich zum Einlegen und Entnehmen der Teile während gefahrbringender 
Zustände. Nach Einschalten der Maschine wird der Schutzschild nach oben gefahren und dort gehalten, der 
Zugang zu diesem Bereich wird frei. Nach dem Start wird der Zylinder für die Schutzscheibe drucklos geschaltet 
und die Schutzscheibe gleitet durch ihr Eigengewicht nach unten. Die Geschwindigkeit wird durch eine 
Abluftdrossel reguliert. Erreicht die Schutzscheibe ihre untere Endlage (Abfrage über Positionsschalter, 
Anordnung und Befestigung gem. EN 1088, Punkt 5.2.1), wird die Schutzscheibe über eine pneumatisch oder 
elektrisch angetriebene Zuhaltung arretiert. Nach Beendigung der gefahrbringenden Bewegungen kann der 
Schutzschild wieder in ihre Grundstellung gebracht werden. 
Bei einer Grundstellungsfahrt wird der Schutzschild als letzte bewegliche Einheit in seine Grundstellung nach 
oben gefahren. Wird eine Grundstellungsfahrt ausgeführt, obwohl der Schutzschild sich oben befindet, muss es 
zuerst in die geschlossene Position gebracht werden. Dies gilt nur im Falle von Gefahr bringender Bewegungen 
im Bedienbereich. 
So lange der Schutzschild sich nicht in der unteren und ggf. verriegelten Stellung befindet, muss die 
Energiezufuhr der im Bedienerraum befindlichen gefahrbringenden Komponenten sicher abgeschaltet sein. 
Die elektrische, pneumatische oder hydraulische Schaltung muss unter Beachtung der Normen EN 62061:2005, 
EN ISO 13849-1:2006 und EN 1088 ausgeführt sein, siehe Beispiel lt. Anhang. 
 
Padací ochranný kryt uzavírá prostor k zakládání a vyjímání dílů během stavů, které ohrožují bezpečnost obsluhy. 
Po zapnutí stroje se kryt zasune do výchozí polohy a zpřístupní tento prostor. Po startu automatického cyklu se 
odvzdušní vodící válec krytu a ochranný kryt se spustí vlastní vahou dolů. Rychlost se reguluje škrtícím ventilem 
vodícího válce. Poté, co ochranný kryt dosáhne své dolní koncové polohy (kontrola koncovým spínačem) bude 
ochranný kryt pomocí pneumaticky nebo elektricky ovládané aretace fixován. Po ukončení nebezpečného stavu 
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(pohybu) je možno ochranný kryt opět zasunout do výchozí polohy. 
 
Při najíždění stroje do výchozí polohy se ochranný kryt zasune jako poslední pohyblivá jednotka. Pokud se 
ochranný kryt při této funkci nachází v zasunuté poloze, musí být nejdříve spuštěn do polohy zakryto. Toto platí 
pouze v případě nebezpečných pohybů v prostoru obsluhy.Pro dokončení pohybů nebezpečných součástí platí i 
při ručním ovládání zakrytí krytem. 
 
Potenciálně nebezpečné jednotky, které se nacházejí v prostoru obsluhy, musí být tak dlouho bezpečně odpojeny 
od napájecí energie, dokud není ochranný kryt zavřen a aretován. 
 
Elektrické, pneumatické a hydraulické zapojení musí být provedeno v souladu s normou EN 62061:2005, EN ISO 
13849-1:2006 a EN 1088, viz příklad dle přílohy. 
 
 

1.3.2.2  Lichtschutzvorhänge / Lichtschutzgitter - Optické bezpečnostní závory 

Beim Einsatz von Lichtschutzvorhängen / Lichtschutzgittern sind folgende Normen zu beachten: EN 999, 775, 
294, EN 61496-1. Lichtschutzvorhang / Lichtschutzgitter ist in den Sicherheitsstromkreis - nach Vorgaben des 
Herstellers – zu integrieren. 
 
Bei der Konstruktionsdurchsprache ist die Berechnung des ermittelten erforderlichen Sicherheitsabstandes 
vorzulegen. Ist dies aus technischen Gründen nicht möglich (Reaktionszeiten sind nicht bekannt), muss der 
Sicherheitsabstand messtechnisch ermittelt werden.  
 
Eine Nachlaufmessung ist vor der C1-Abnahme durch einen Sachkundigen durchzuführen und zu dokumentieren. 
Das Messprotokoll ist der Maschinendokumentation beizulegen. 
 
Wird ein Lichtstrahl unterbrochen, müssen alle Bewegungen im Bereich des Bedieners abgebrochen werden. Alle 
kraftangetriebenen Komponenten in diesem Bereich müssen von der jeweiligen Energie freigeschaltet werden. 
Erfolgt eine Unterbrechung während der Werkstückbearbeitung, muss zusätzlich eine Fehlermeldung angezeigt 
werden. 
 
Ein Prüfstab zur Funktionskontrolle ist an der Maschine anzubringen. Ein Blatt zum Eintragen der periodischen 
Kontrollen ist der Dokumentation beizulegen. 
 
Při použití optických bezpečnostních závor musí být dodrženy následné normy: EN 999, EN 775, EN 294, EN 
61496-1. Bezpečnostní závora musí být zakomponována do bezpečnostního okruhu dle údajů výrobce. 
 
Výpočet potřebné bezpečné vzdálenosti musí být předložen při konstrukčním projednání 
 
Měření doběhu musí být provedeno a dokumentováno kvalifikovanou osobou před uskutečněním přejímky C1. 
 
Dojde-li k přerušení světelného paprsku, musí být všechny pohyby v prostoru obsluhy přerušeny (zastaveny). 
Všechny silově poháněné jednotky v tomto prostoru musí být odpojeny od příslušné energie. Pokud dojde k 
přerušení během zpracování dílu, musí být navíc aktivováno chybové hlášení.Toto hlášení musí být pak následně 
odkvitováno tlačítkem pro bezpečnostní okruh. 
 
Na stroji musí být upevněna zkušební tyč pro funkční kontrolu závory. K dokumentaci je nutno přiložit formulář pro 
záznamy periodických kontrol.  
 
 

1.3.2.3  Sicherheitsfunktion der Schutzeinrichtungen aufheben - Dočasné přerušení  
  bezpečnostní funkce ochranných zařízení 
Aufhebung der Sicherheitsfunktion ist ausschließlich für Reparatur- und Einstellarbeiten in der Betriebsart 
Handbetrieb vorgesehen. Die anderen Betriebsarten sind solange gesperrt, solange nicht alle 
Sicherheitsmechanismen wieder aktiv sind. Sie wird mit einem Schlüsselschalter aktiviert. Während der 
Aufhebung der Sicherheitsfunktion sind alle Sicherheitsendschalter der Schutztüren und des Schutzschildes im 
Bedienerbereich unwirksam. Funktionen der Not-Halt-Taster und des Lichtvorhangs müssen weiterhin voll 
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erhalten bleiben. Schaltungsbeispiel siehe Anlage. 
 
Dočasné přerušení bezpečnostní funkce je vyhrazeno výlučně pro opravy a nastavování stroje v ručním režimu. 
Ostatní režimy jsou tak dlouho blokovány, dokud nejsou všechny bezpečnostní mechanizmy opět aktivní. Zrušení 
bezpečnostní funkce je aktivováno klíčovým přepínačem. Během zrušení bezpečnostní funkce jsou všechny 
bezpečností spínače ochranných dveří a ochranného krytu prostoru obsluhy vyřazeny z funkce. Pro tento případ 
je nutno učinit účelná náhradní ochranná opatření. Nouzová tlačítka a optická bezpečnostní závora musí zůstat 
nadále plně funkční. 
Příklad zapojení viz příloha. 

 
 

1.4   Steuerungskonzept - Koncept řízení 
 
1.4.1  Einschalten und Ausschalten der Maschine - Zapnutí a vypnutí stroje 
Mit den Leuchttastern „Maschine EIN“ bzw „Maschine AUS“ (auch mit OP-Tasten möglich z.B. bei OP 170B) wird 
die Maschine über die SPS aktiviert bzw. deaktiviert. Entsprechend leuchten die Leuchttaster. Mit dem 
Einschalten der Maschine werden die eigenbeweglichen Teile der Maschine (z.B. Hauptluftventil ein, 
Frequenzumrichter ein) mit Energie versorgt. 
 
Světelnými tlačítky „Stroj zapnout“, „Stroj vypnout“ (též možné tlačítky na OP, např. na OP 170B) se aktivuje a 
deaktivuje stroj řízením SPS, což je jimi též signalizováno. Zapnutím stroje jsou jeho pohyblivé části zásobeny 
energií (zapnutý hlavní ventil, zapnutý frekvenční měnič). 
 
 

1.4.2  Betriebsarten - Provozní režimy 

Folgende Betriebsarten müssen in der Maschinensteuerung vorgesehen werden: 

 Handbetrieb 

 Automatikbetrieb mit den Unterbetriebsarten: 

 Schrittbetrieb 

 Prüfbetrieb (Option) 

 Maschine leer fahren (Option) 

 Halbautomatik 
 
Die Betriebsarten werden mit einem Schlüsselschalter angewählt. Die angewählte Betriebsart wird auf dem OP 
als Text angezeigt. 
 
Vízení stroje musí být zohledněny následné provozní režimy: 

 Ruční režim 

 Automatický režim s pod režimy: 

 Krokový režim 

 Kontrolní režim (dodatečná volba) 

 Vyprázdnění stroje (dodatečná volba) 

 Poloautomatika – pouze 1 Cyklus v jedné stanici na lince  
Režimy se volí klíčovým přepínačem. Navolený režim je v textové formě znázorněn na displeji OP. 

 
 

1.4.2.1  Handbetrieb - Ruční režim 
Diese Betriebsart ist nur für berechtigte Personen vorgesehen. Im Handbetrieb sind alle beweglichen und 
unbeweglichen (z.B. Blasluft) Einheiten der Maschine über das OP anwählbar und mit K-Tasten am OP zu 
betätigen. Nach Anhalten, bevor die Endstellung erreicht ist, wird der angesteuerte Zylinder drucklos. Das 
Erreichen der Endlage oder die Aktivierung der entsprechenden Komponente führt zur Selbsthaltung und wird auf 
dem Display bzw. mit LED`s der K-Tasten angezeigt. Andere technische Lösungen sind mit dem Auftraggeber 
abzusprechen. 
Als "vor" bezeichnet man bei einem Antrieb mit Kolbenstange das Ausfahren der Kolbenstange, als "zurück" das 
Einfahren. Bei Antrieben ohne Kolbenstange gilt die Wirkrichtung im Prozess als "vor". 
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Die von Hand ausgelösten Bewegungen müssen so verriegelt sein, dass es zu keiner Kollision durch falsche 
Bedienung kommen kann. 
 

Beim Umschalten aus der Betriebsart Automatik in Hand während des Automatikzyklus wird keine 
Grundstellungsfahrt ausgelöst. Erfolgt die Umschaltung während eine Station den Zyklus nicht beendet hat, so 
wird dem Werkstück in dieser Station ein Fehlerstatus zugeordnet. Werden nach der Umschaltung im 
Handbetrieb Werkstücke durch die Stationen gefahren, so ist den entsprechenden Werkstücken ein Fehlerstatus 
zuzuordnen. Teile, die im Handbetrieb bearbeitet werden, sind als n.i.O. zu handhaben. 
 
Tento režim je vyhrazen pouze pro oprávněné osoby. V ručním režimu je možno navolit všechny pohyblivé a 
nepohyblivé jednotky stroje (např. tlakový vzduch) na OP a s K-tlačítky je možno je ovládat. Po zastavení před 
dosažením koncové polohy se příslušný válec odvzdušní. Dosažení koncové polohy nebo aktivace příslušné 
nepohyblivé jednotky vyvolá samodržení a je znázorněno na  displeji popř. na OP rozsvícením LED na K-tlačítku. 
Jiné technické řešení je nutno dojednat se zadavatelem. 
 
Jako „vpřed“ se označuje u pohonu s pístnicí vysunutí pístnice, jako „zpět“ její zasunutí. U pohonů bez pístnice 
platí směr působení v procesu jako „vpřed“. 
 
Ručně aktivované pohyby musí být ochráněny proti kolizi v případě nesprávné obsluhy. 
 
Při přepnutí z automatického režimu do ručního během cyklu stroje není vyvolána funkce najetí do základní 
polohy. Dojde-li k přepnutí před dokončením cyklu některé ze stanic, musí být dílu této stanice přiřazen status 
chyby. Pokud jsou díly po přepnutí do ručního režimu opracovávány nebo přemísťovány z jedné stanice do druhé, 
bude těmto dílům též přiřazen status chyby. 
 
 

1.4.2.2  Automatikbetrieb - Automatický režim 
Im Automatik-Betrieb werden Werkstücke gemäß Lastenheft bearbeitet. In dieser Betriebsart müssen alle 
Schutzvorrichtungen voll wirksam sein.  
Voraussetzung für den Arbeitstaktstart ist: 

 Grundstellung der Maschine 

 keine Fehlermeldung 

 keine Grundstellungsfahrt aktiv 

 Freigabe von der Produktionsdatenverwaltung (optional) 
Im Lastenheft wird festgelegt, wie der Arbeitstakt ausgelöst wird. Der Arbeitstakt ist beendet nach Teile-Entnahme 
aus der Aufnahme. 
 
V automatickém režimu se opracovávají díly postupem stanoveným v sešitu zadání. V tomto režimu musí být 
všechna bezpečnostní zařízení plně funkční. Podmínkou pro start pracovního taktu je: 

 Výchozí poloha stroje 

 žádné chybové hlášení 

 najetí do výchozí polohy neaktivní 

 uvolnění od kontroly výrobní dávky (dodatečná volba) 
Způsob spuštění pracovního cyklu je stanoven v sešitu zadání. Pracovní cyklus je ukončen vyjmutím dílu ze 
zakládání. 
 
 

1.4.2.3   Schrittbetrieb - Krokový režim 

Schrittbetrieb ist eine Unterbetriebsart von Automatik-Betrieb. Im Schrittbetrieb wird der automatische Ablauf 
schrittweise ausgeführt. Die einzelnen Schritte werden - wenn alle Schrittbedingungen erfüllt sind - der Reihe 
nach einzeln mit der Taste „vor“ ausgelöst. 
 
Bei Maschinen mit mehreren Bearbeitungsstationen ist die jeweilige Station für den Schrittbetrieb anwählbar. 
 
Bei Maschinen mit Rundtisch kann der Schrittbetrieb entweder stationsweise erfolgen durch Anwahl der 
jeweiligen Station (Teile sind dann n.i.O.) oder alle Stationen führen den jeweiligen Schritt gleichzeitig durch 
Anwahl 0. Teile sind dann je nach Prüfergebnis i.O. oder n.i.O. 
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Krokový režim je podrežim automatického. V tomto režimu se automatická operace provádí po jednotlivých 
krocích. Pokud jsou splněny podmínky pro jejich vykonání, vyvolávají se jednotlivé kroky postupně tlačítkem 
„vpřed“. 

 u linek je požádováno krokování na jedné stanici jak po kroku tak v celém cyklu. 

 u strojů s více stanicemi je možno příslušnou stanici pro krokový režim navolit. 
 
 

1.4.2.4   Prüfbetrieb - Kontrolní režim 

Der Prüfbetrieb ist eine Unterbetriebsart von Automatik-Betrieb in dem die richtige Funktion der einzelnen 
Kontrollmechanismen der Maschine anhand von Einstellmuster geprüft wird. Die Maschine muss alle Fehler 
erkennen, die im normalen Betrieb an den zu montierenden Teilen vorkommen können. Dazu werden 
manipulierte Einstellmuster verwendet. Jedes Einstellmuster ist mit einem der möglichen Fehler manipuliert. 
 
Bei dieser Betriebsart werden keine Montagefunktionen, sondern nur die Prüffunktionen durchgeführt. Der 
automatische Prozessablauf wird bis zur ersten n.i.O. - Meldung wie im Automatik-Programm durchlaufen. Nach 
Fehleranzeige und der nachfolgenden Quittierung wird der Prüfablauf fortgesetzt bzw. beendet (Festlegung im 
Lastenheft). 
 
Eine Umschaltung in diese Betriebsart am OP ist nur dann möglich, wenn kein Automatikzyklus aktiv ist, kein 
Fertigungsauftrag in Bearbeitung ist und keine Werkstücke in den Maschinenaufnahmen sind. Zum Beenden 
dieser BA müssen die Werkstückaufnahmen ebenfalls leer sein. 
 

 Die Werkstücke (i.O. und n.i.O) werden nicht gezählt 

 Als I.O. identifiziertes Teil wird nicht gekennzeichnet (Datum o.ä.) 

 Das Teil wird nicht durch die Rutsche abgelegt 

 Erkannter Fehler wird auf dem Display angezeigt, nächster Kontroll-Zyklus erst nach Quittierung  möglich 
(muss über die Bedientafel erfolgen, nicht über eine eventuelle n.i.O.- Rutsche) 
 
Maschinen mit mehreren Werkstückaufnahmen: 

 Maschine akzeptiert leere Aufnahmen (bei leerer Werkstückaufnahme bleibt die Kontrollstation passiv) 

 Keine Nietkontrolle bei Nietmaschinen 

 Nach der Kontrolle kehrt das Teil zurück zur Bedienung. Der erkannte Fehler wird erst nach Rückkehr in die 
erste Station zum Bediener angezeigt 
 
Kontrolní režim je podrežim automatického, ve kterém se pomocí nástavných dílů kontroluje správná funkce 
jednotlivých kontrolních mechanizmů stroje. Stroj musí rozpoznat všechny chyby, které se v normálním provozu 
mohou na dílech vyskytnout. K tomuto účelu se používají manipulované nástavné díly. Každý nástavný díl 
obsahuje jednu z možných chyb. 
 
V tomto režimu se neprovádí žádné montážní operace, nýbrž pouze kontrolní. Automatický proces probíhá do 
prvního chybového hlášení. Po potvrzení hlášení buď kontrola pokračuje dále, nebo je ukončena (stanoveno v 
sešitu zadání). 
 
 
Přepnutí do tohoto režimu je možné pouze v případě pokud není aktivní automatický cyklus, není zpracovávána 
žádná výrobní dávka a v zakládání se nenacházejí žádné díly. K ukončení tohoto režimu musí být též všechna 
zakládání prázdná. 
 

 Díly (i.O. i n.i.O.) nejsou počítány 

 Díly, vyhodnocené jako dobré nejsou značeny (datum a pod.) 

 Díly nejsou odkládány do skluzu 

 Zjištěná (rozpoznaná) chyba je znázorněna na displeji.Potvrzení přes displej, ne přes případný  skluz. 
 
Stroje s více zakládáními: 

 Stroj akceptuje prázdné zakládání (není-li zakládání obsazeno, zůstává kontrolní stanice pasivní) 

 U nýtovacích strojů se nekontroluje nýtování 
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 Po ukončení kontroly se díl vrací zpět k obsluze. Hlášení identifikované chyby až po navrácení dílu 
 zpět k obsluze 
 
 

1.4.2.4  Maschine leerfahren - Vyprázdnění stroje 

Diese Betriebsart ist eine Unterbetriebsart des Automatik-Betriebs. Die in der Maschine befindlichen Werkstücke 
werden normal bearbeitet, ohne dass neue Werkstücke eingelegt werden. Nicht bestückte Teile-Aufnahmen 
werden in der Maschine ohne Bearbeitung durchgetaktet. Nachdem die Maschine leer ist, erfolgt eine Meldung. 
 
Tento režim je podrežim automatického režimu. Díly, které se nacházejí ve stroji jsou opracovávány, nové díly se 
nezakládají. Stanice, ve kterých je prázdné zakládání, jsou nečinné. Vyprázdněný stroj je hlášen na displeji. 
 
 

1.4.3  Varianten-Vorwahl - Volby typu 
Die Vorwahl wird in der Betriebsart Automatik mit einer Taste am OP vorgenommen. Es muss sichergestellt sein, 
dass: 

 Keine Vermischung der Artikel auftritt 

 Die in der Anlage befindlichen Artikel durch die Umschaltung nicht n.i.O. werden 

 Fertigungsmenge erreicht, oder die Anlage leer ist 
Anschließend erfolgt eine Meldung "Varianten-Wahl erfolgt" bzw. "Varianten-Wahl nicht erlaubt" 
 
Typ se volí v automatickém režimu tlačítkem na OP. Volbu je možno provést, pokud: 

 Výrobní dávka je ukončena nebo se ve stroji nenacházejí žádné díly 

 nedojde k promíchání dílů 

 díly, nacházející se ve stroji se přepnutím nestanou n.i.O. 
Potvrzení volby je doplněno hlášením “Volba typu provedena” resp.  Volba typu není povolena” 
 
 

1.4.4  Produktionsdaten (Scanner) - Výrobní data (Scanner) 
Siehe Richtlinien zur Produktionsdatenverwaltung 
 
Viz směrnice pro výrobní data. 
 
 

1.4.5  Maschine in Grundstellung fahren - Výchozí poloha stroje 
Beim Einschalten der Steuerung, beim Wechsel in den Automatikbetrieb oder nach Betätigen des Tasters 
„Grundstellung“ (OP) in jeder Betriebsart, wenn kein Bearbeitungsprozess aktiv ist - jeweils bei aktiven 
Schutzeinrichtungen - muss die Maschine in ihre Grundstellung fahren. 
 
Jedem Zylinder ist eine Grundstellung zuzuordnen. Als Grundstellung wird der Zustand aller beweglichen und 
unbeweglichen Teile der Maschine bezeichnet der eingenommen werden muss, um den automatischen Prozess 
zu starten. Die Grundstellung der Maschine ist ohne Werkstücke definiert. Die Grundstellung wird am OP 
angezeigt. Die Maschine kann gestartet werden, wenn die Bedingungen der Grundstellung, der 
Sicherheitsverriegelungen und der Produktionsfreigaben erfüllt sind. 
 
Při zapnutí řízení stroje, přepnutí do automatického režimu nebo při aktivaci tlačítka „Výchozí poloha“ (OP) v 
libovolném režimu, pokud není aktivní automatický cyklus – vždy při aktivních ochranných zařízeních – musí stroj 
najet do výchozí polohy. 
 
Každému válci je přiřazena výchozí poloha. Jako výchozí poloha je definován stav všech pohyblivých a 
nepohyblivých částí stroje, který musí stroj zaujmout, aby bylo možno spustit automatický proces. Výchozí poloha 
je definována bez založených dílů a znázorněna hlášením na displeji. Stroj je možno spustit, pokud jsou splněny 
podmínky výchozí polohy stroje, aktivních bezpečnostních zařízení a uvolnění výrobní dávky. 
 
 

1.4.6  Prozess Start - Start procesu (pracovního cyklu) 
Die Art, wie der Arbeitstakt ausgelöst wird, ist im Lastenheft festgelegt. Möglich sind u.a.: 
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 BWS 

 Fuß-Schalter 

 Handtaster 

 Schutzschild von Hand schließen 

 Zweihandschaltung (vorschriftsmäßig angeordnete Tasten in Verbindung mit einem Sicherheitsmodul) 

 Automatisch aus dem Prozess heraus oder von einer anderen Maschine. 
 
Způsob spuštění je stanoven v sešitu zadání. Možné způsoby jsou: 

 Optická světelné závora 

 Nožní spínač 

 Tlačítko 

 Manuelním zavřením ochranného krytu 

 Dvouruční spuštění (uspořádání tlačítek dle předpisu spolu s bezpečnostním modulem)Automaticky z 
vlastního procesu nebo jiným strojem 

 

 

1.  Fehler löschen - Potvrzování/odstranění chyby 
Beim Betätigen des Tasters Fehler löschen am OP werden alle nicht mehr aktuelle Fehlermeldungen gelöscht. 
Werkstückfehler können auch, wenn im Lastenheft so festgelegt, anders gelöscht werden, z.B. n.i.O.-Rutsche. 
 
Při potvrzení tlačítkem – (odstranění chyby) na OP budou již neaktuální chybová hlášení smazána. Chyby dílů 
mohou být i pokud je v Lastenheftu určeno potvrzeny (odstraněny) např. zmetkovým skluzem. 
 
 

2   Produktionsdaten lesen - Čtení provozních dat 
Diese Funktionen ermöglichen das Erstellen von Statistiken über gute und fehlerhafte Teile, Art und Anzahl von 
Störungen. Diese Daten können von berechtigten am OP eingesehen und bei Bedarf im Netz weiterverarbeitet 
werden. Die dafür notwendigen Funktionen werden dem Lieferanten von Witte zur Verfügung gestellt. 
 
Tyto funkce umožňují sestavení statistik dobrých a vadných dílů, druh a počet poruch. Tyto data mohou být 
oprávněnými osobami shlédnuty na OP a v případě potřeby v síti dále zpracovány. Funkce potřebné k tomuto 
účelu poskytne dodavateli firma WITTE. 
 
 

3    Produktionsdaten löschen - Nulování provozních dat 
Die Produktionsdaten können entweder durch Zeitablauf bzw. Ereignis automatisch oder am OP von berechtigten 
Personen (Passwort) gelöscht werden. Die dafür notwendigen Funktionen werden dem Lieferanten von Witte zur 
Verfügung gestellt. 
 
Provozní data je možné nulovat buď po uplynutí stanovené doby, popřípadě nějaké události automaticky nebo 
oprávněnou osobou na OP (heslo). Funkce potřebné k tomuto účelu poskytne dodavateli firma WITTE. 
 
 

4   Reserve - Rezerva 
 
 
1.4.11  Erfassung von Maschinenzuständen (Überwachungen) - Evidence stavu stroje 

Diese Zustände werden in Bezug zu ihrem Ursprung in diese Bereiche aufgeteilt: 

 Werkstück 

 Bediener 

 Betriebsmeldungen 

 Systemfehler 

 Maschinenfehler 

 Maschinenfehler, aus nach Arbeitstakt Ende (Option) 
 

file:///C:/temp/notes40985F/Anlage%201_Materialfreigabe.doc%23Lichtvorhang
file:///C:/temp/notes40985F/Anlage%201_Materialfreigabe.doc%23Fussschalter
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Vzhledem k původu se tyto stavy rozdělují do následujících skupin: 

 Díl 

 Obsluha 

 Provozní hlášení 

 Systémové chyby 

 Chyby stroje 

 Chyby stroje, jeho zastavení po ukončení cyklu (dodatečná volba) 
 
 

1.4.11.1  Werkstückfehler / Ausschusserfassung - Chyby dílu / evidence zmetků 
Werkstückfehler sind alle Fehler die dem Werkstück oder dem Werkstück zugehörige Komponente zugeordnet 
werden (z.B. Drehfalle öffnet nicht, Sperrklinke fehlt). Jeder Werkstückfehlerart wird eine Nummer zugeordnet. 
Die Anzahl der Fehler wird gespeichert und kann am Bediengerät angezeigt und bei Bedarf gelöscht werden. 
 
Erkennt die Maschine einen Fehler, wird die weitere Bearbeitung an diesem Teil abgebrochen. Bei manueller 
Teileentnahme wird das Teil zurück zur Bedienung gebracht und der zugehörige Fehler am Display angezeigt. Ein 
weiterer Start der Maschine ist solange blockiert, bis - bei Maschinen mit n.i.O.-Rutschen- das Werkstück in die 
n.i.O.-Rutsche gelegt wurde (Erkennung durch einen Sensor) oder - bei Maschinen ohne n.i.O.-Rutsche- das 
Werkstück durch den Bediener entnommen und am OP quittiert wurde. Mit der Quittierung wird die Fehleranzeige 
gelöscht und der weitere Start freigegeben. 
 
Bei einer Maschine mit automatischer Teileablage wird ein Fehler angezeigt, sobald das Teil von einem Sensor in 
der Rutsche erkannt wird. Der Fehler muss am Bediengerät quittiert werden.  
Bei einer Maschine mit Rundtisch und manueller Teileentnahme wird die Fehlermeldung erst ausgegeben, 
nachdem das Teil wieder zurück zum Bediener  zurückkehrt. 
 
Eine Fehlermeldung darf beim Ausschalten der Maschine nicht gelöst werden. 
 
Ein Dauersignal des Sensor - i.d.R. Rutsche ist voll – führt zu einer Fehlermeldung "Rutsche voll oder Sensor 
defekt". 
 
Bei vollautomatischen Prozessen wird das n.i.O.- Werkstück automatisch ausgeschleust. 
 
Tritt ein Fehler 3-mal hintereinander auf, wird ein weiterer Start der Maschine bis zur Quittierung blockiert. 
 
Chyby dílu jsou všechny chyby přiřazené dílu nebo příslušné složce (části) (např. rohatka neotevírá, západka 
schází). Každému druhu chyby dílu je přiřazeno číslo. Počet chyb je uložen do paměti a je možné jej znázornit na 
ovládacím panelu a v případě potřeby smazat. 
 
Pokud stroj rozpozná chybu, je další opracování tohoto dílu přerušeno. 
 
Při manuelním vyjímání dílu se díl vrátí zpět k obsluze a příslušná chyba se znázorní na displeji. U stroje s n.i.O.-
skluzem je další start stroje až do prohození dílu tímto skluzem blokován (hlášeno senzorem ve skluzu). U stroje 
bez n.i.O.-skluzu je další start blokován do vyjmutí dílu obsluhou a následnou kvitací na displeji. Potvrzením dojde 
ke smazání chyby z displeje. 
 
U stroje s otočným stolem a manuelním vyjímáním dílů je chyba znázorněna na displeji teprve po navrácení dílu 
k obsluze. 
 
Chybové hlášení nesmí být smazáno vypnutím stroje. 
 
Trvalý signál senzoru (většinou zapříčiněno plným skluzem) vyvolá chybové hlášení „Plný skluz nebo vadný 
senzor“. Při návrhu umístění senzoru se musí brát na zřetel na co nejnižší hloubku uložení pro zabránění hmatu 
ruky obsluhy místo prohození NIO dílu. 
 
U plně automatizovaných procesů je vadný díl automaticky vytříděn. 
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1.4.11.2   Bedienfehler - Chyby obsluhy 
Bedienfehler sind alle vom Bediener verursachten Fehler (z.B. Werkstück nicht richtig in die Werkstückaufnahme 
eingelegt, Sicherheitslichtgitterstrahl bei laufendem Prozess unterbrochen). 
Kategorie Alarm Messages 
 

Chyby obsluhy jsou chyby zapříčiněné obsluhou, např. díl nesprávně založen do zakládání, paprsek světelné 
závory přerušen během cyklu stroje, atd. 
Kategorie Alarm Messages 
 

 

1.4.11.3   Betriebsmeldungen - Provozní hlášení 
Betriebsmeldungen sind Hinweise für den Bediener, z.B. Stückzahl erreicht, Teil aus der Aufnahme entnehmen, 
etc. 
Kategorie Event Messages 

 
Provozní hlášení jsou upozornění pro obsluhu, např. dávka dokončena, díl vyjmout ze zakládání, a pod. 
Kategorie Event Messages 
 

 
1.4.11.4  Systemfehler - Systémové chyby 
Systemfehler sind Fehlermeldungen die von der SPS-CPU erzeugt werden (z.B. Zykluszeit überschritten, 
Baugruppe gestört, Busfehler). 
Kategorie Alarm Messages 
 
Systémové chyby jsou chybová hlášení, generovaná z CPU řídícího systému, např. překročená doba cyklu, 
porucha karty, chyba na sběrnici. 
Kategorie Alarm Messages 

 
 

1.4.11.5  Maschinenfehler - Chyby stroje 
Maschinenfehler sind alle sonstigen an der Maschine erkannten Fehler. Folgende Maschinenfunktionen werden 
überwacht: 

 Funktion, Drahtbruch und Kurzschluss aller Signalgeber bei jedem Bearbeitungszyklus, beide Endlagen 
 eines Zylinders gleichzeitig gemeldet, etc. 

 Alle Bewegungen der Mechanik z.B. Zylinder erreicht in einer vorgegebenen Zeit seine Endlage nicht, 
 Zykluszeit überschritten 

 Alle Schutzeinrichtungen (Überstrom, Sicherheitsendschalter, Sicherheitslichtgitter, Prozesswerte, etc.) 
 
Werden angefangene Niet-, Biege-, oder Gewindeformprozesse abgebrochen, müssen entsprechende 
Fehlermeldung ausgegeben werden. 
Maschinenfehler (aus nach Zyklus Ende) sind Fehler die die Maschine abschalten, nachdem der laufende 
Bearbeitungszyklus beendet ist. (z.B. Wartungsintervall über einen Grenzwert hinaus überschritten). 
Kategorie Alarm Messages. 
 
Jsou všechny ostatní na stroji zjištěné chyby. Následné funkce stroje jsou kontrolovány: 

 Funkce, přerušení vodičů a zkrat všech senzorů (čidel) během každého cyklu stroje, hlášení obou 
 koncových poloh válce současně, atd. 

 Všechny pohyby mechaniky, např. válec nedosáhne koncovou polohu v předepsaném čase, překročení 
 doby automatického cyklu. 

 Všechna ochranná zařízení (nadproud, bezpečnostní spínače, světelné závory, procesní hodnoty, atd.). 
 
Dojde-li k přerušení započatých procesů nýtování, ohýbání nebo tváření závitů, musí být generováno příslušné 
chybové hlášení. 
 
Chyby stroje (vypnutí po ukončení cyklu) jsou chyby, při kterých stroj dokončí rozpracovaný cyklus a následně 
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dojde k jeho vypnutí, např. „Interval údržby překročil mezní hodnotu“. 
Kategorie Alarm Messages. 
 
 

1.4.11.6  Zuordnung der Meldungen - Přiřazení hlášení 
Alle Fehlerzustände, Störungen und Betriebsmeldungen werden in Gruppen zusammengefasst 
und einer Meldenummer zugeordnet 
 
Všechny chybové stavy, poruchy a provozní hlášení jsou shrnuty do skupin a je jim přiřazeno číslo chyby. 
 
 

1.4.12  Teileerkennung in der Aufnahme - Identifikace dílu v zakládání 
In der Einlegestation muss eine Erkennung vorhanden sein, die kontrolliert, ob ein Werkstück in der Aufnahme 
eingelegt ist und nach der Bearbeitung auch entnommen wurde. Gleichzeitig muss sein Weg und Zustand durch 
die Maschine verfolgt und diese Information weiter gereicht werden, z.B. Status i.O./n.i.O. von einer Station zur 
Nächsten. In der Einlegestation ist das Werkstück vor der Montage / Kontrolle auf Vollständigkeit zu prüfen 
(Komponente, die mit einem vertretbaren Aufwand kontrollierbar sind). 
 
Eine leere Werkstückaufnahme wird erkannt und entsprechend in den Stationen nicht bearbeitet. 
 
Ve stanici zakládání musí být umístěna identifikace, která kontroluje, zda byl díl založen do zakládání a po 
opracování též vyjmut. Zároveň musí být sledován jeho průběh strojem a jeho stav a tyto informace předávány 
z jedné stanice do další, např. statut i.O/n.i.O. Ve stanici zakládání musí být díl před montáží / kontrolou ověřen, 
zda je kompletní (komponenty, které jsou kontrolovatelné obhajitelnou náročností). 
 
Prázdné zakládání stroj pozná a tedy v jednotlivých stanicích neopracovává. 

 
 

1.4.13  Produktions- und Maschinendaten - Výrobní a strojní data 
 
1.4.13.1  Produktionsdaten - Výrobní data 
In jeder Maschine sind Produktionsdaten zu erfassen und ggf. zu verarbeiten. Auf dem Bediengerät muss im 
Grundbild immer angezeigt werden: 

 Anzeige der Betriebsart als Text 

 Eingestellter Artikel 

 Sollmenge Master 

 Sollmenge Single 

 Istmenge Single 

 Anzahl der bearbeiteten Single des aktuellen Master 
 
Bei Maschinen an denen ein Endprodukt bearbeitet und anschließend direkt zum Kunden versandt wird, ist die 
vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Funktion "Scanner" einzubinden (Barcode-Scanner). Die Funktion ist in 
den Richtlinien zur Produktionsdatenverwaltung beschrieben. Verwendung dieser Funktion wird im Lastenheft 
festgelegt. 
Bei Maschinen mit dieser Funktion wird die Soll-Stückzahl mit einem Scanner eingelesen. 
 
Bei nicht vollautomatischen Maschinen bei denen die Werkstücke in vorgegebener Stückzahl in Behälter abgelegt 
werden, ist ein Zähler Teile i.O. vorzusehen. Der Zähler muss über das Bedienpaneel voreinstellbar und ablesbar 
sein. Beim Erreichen der voreingestellten Menge muss die Produktionsfreigabe gestoppt und ein Leuchttaster 
"Stückzahl erreicht" blinken. Mit Betätigen dieses Leuchttasters wird der Zähler gelöscht und die Produktion 
wieder freigegeben. 
 
V každém stroji musí být shromažďovány a popř. zpracovávány produkční data. Na ovládacím panelu musí být v 
základní obrazovce zobrazeno: 

 Znázornění provozního režimu v textové podobě 

 Nastavený artikl 
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 Zadané množství Master 

 Zadané množství Single 

 Skutečné množství Single 

 Počet zpracovaných Single-etiket aktuální Master-etikety 
 
U strojů, na kterých se zpracovává finální výrobek, který jde následně přímo k zákazníkovi nebo u strojů, kde je 
více typů, musí být instalována funkce „Scanner“ (Barcode-Scanner).Nutno použít verze W400 nebo W501.Tato 
funkce je popsána ve směrnici pro správu výrobních dat.. V sešitu zadání je stanoveno použití této funkce. 
 
U ne plnoautomatických strojů, kde jsou díly v předem zadaném množství odkládány do přepravek, musí být 
instalováno počítadlo dobrých kusů. Počítadlo musí být na ovládacím panelu čitelné a nastavitelné. Po dosažení 
nastaveného množství musí být další produkce zastavena a světelné tlačítko „Dávka dosažena“ musí blikat. Po 
stisknutí tlačítka se smaže stav počítadla a znovu uvolní produkce. 
 
 

1.4.13.2  Maschinendaten - Strojní data 
Folgende Maschinendaten müssen u.a. generiert und auf dem Bedienpaneel visualisiert werden: 

 gesamte Betriebsstunden (aktive Arbeitszeit der Maschine) 

 Arbeitstaktzähler 

 Anzahl Arbeitstakte pro Teilevariante (6-stellig) 

 Gesamtleistung der Maschine 

 Arbeitstakt in Sekunden (beim Drehtisch jede Station) 

 Maschinenparameter (z.B. Grenzwerte für Wege, Kräfte, Positionen usw.) 
 
Následná strojní data musí být generována a vizualizována na ovládacím panelu: 

 Celková provozní doba (aktivní pracovní čas stroje) 

 Počítadlo taktů stroje 

 Počet pracovních taktů pro jednotlivou variantu dílů (6-ti místně) 

 Celkový výkon stroje 

 Pracovní takt ve vteřinách (u otočného stolu každá stanice) 
Strojní parametry (např. mezní hranice drah, sil, pozic, atd.) 

 
 

1.4.13.3   Wartungsdaten - Data údržby 
Hier können Wartungsintervalle nach Betriebsstunden und nach Arbeitstakten eingetragen werden (jeweils als 
Meldevorwahl und Abschaltvorwahl). Bei Erreichen der Meldevorwahl wird über das OP die erforderliche Wartung 
gemeldet. Wird die Wartung innerhalb einer einstellbaren Frist nicht vollzogen (Bestätigung der Wartung durch 
passwortgeschützte Quittierung am OP), wird die Produktionsfreigabe, bei Erreichen der Abschaltvorwahl, 
weggenommen. 
 
Zde je možno zaznamenat intervaly údržby dle provozních hodin nebo pracovních cyklů (volitelné současně jako 
hlášení a vypnutí). Po dosažení hodnoty hlášení se na OP ohlásí nutnost údržby. Pokud k ní nedojde v 
nastavitelné lhůtě (potvrzení údržby na OP heslem chráněnou kvitací), bude po dosažení hodnoty pro vypnutí 
blokováno uvolnění výroby. 

 
 

1.4.13.4  Arbeitsdaten - Výrobní data 
Hier können die Anfangszeiten der drei möglichen Schichten und Anzeige der i.O.- und n.i.O.-Schichtergebnisse 
der letzten drei Schichten (inkl. der aktuellen Schicht). eingetragen werden. 
 
Zde je možno zaznamenat počáteční časy tří možných směn se znázorněním výsledků dobrých a vadných dílů 
posledních tří směn, včetně aktuelní směny. 

 
 

1.4.14  Transportsysteme - Transportni systemy 
Transportsystem sind Maschinen im Sinne der Maschinenrichtlinie. Entsprechend gelten für die gleichen 
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Bestimmungen wie für alle anderen Maschinen.  
 
Dopravní systémy jsou považovány za stroje ve smyslu směrnice o strojích. Platí stejná ustanovení jako pro 
všichni ostatní stroje. 

 
 

1.4.15  Verkettete Anlagen - Spřažená zařízení 
Bei unseren Anlagen handelt es sich oft um Maschinen, die zu einer Produktionsanlage miteinander verkettet 
werden und, begrifflich gesehen, eine „Gesamtheit von Maschinen“ im Sinne der Maschinenrichtlinie darstellen. 
Besteht die Anlage aus Einzelkomponenten verschiedener Lieferanten (Einzelmaschinen, Transportsysteme), 
wird bei der Auftragsvergabe die Gesamtverantwortung im Sinne der Maschinenrichtlinie 98/37/EG vereibart und 
Schnittstellen zwischen den einzelnen Anlageteilen festgelegt. 
 
Die Not-Halt-Einrichtung muss auf die gesamte Anlage wirken. Bei Anlagen mit eindeutig erkennbaren 
Teilbereichen (z.B. durch bauliche Einrichtungen getrennt) darf auf eine Gesamt-Not-Halt-Einrichtung verzichtet 
werden, wenn jeder Teilbereich mit einer separaten Not-Halt-Einrichtung versehen ist, bei deren Betätigung 
gefährliche Zustände (z.B. Bewegungen) dieses Bereiches so schnell wie möglich beseitigt werden. Wirken Not-
Halt-Einrichtungen nur auf Teilbereiche, so muss an jeder Not-Halt-Einrichtung deren Wirkungsbereich eindeutig 
und augenfällig gekennzeichnet sein. 
 
Nach dem Betätigen einer Not-Halt-Einrichtung für einen Teilbereich dürfen an den Schnittstellen dieses 
Teilbereiches zu anderen Teilbereichen keine Gefährdungen vorhanden sein. 
 
U našich zařízení se často jedná o stroje, které jsou společně spřažené v jedno produkční zařízení a tvoří „soubor 
strojů“ ve smyslu směrnice o strojích. Pokud zařízení sestává z jednotlivých částí od různých výrobců (jednotlivé 
stroje, transportní systémy), bude při udělení zakázky dohodnuta celková zodpovědnost ve smyslu NV 24/2003sb 
/  EU 98/37/EG a rozhraní mezi jednotlivými částmi zařízení. 
 
Nouzové zastavení musí působit na celé zařízení. U zařízení s jednoznačně rozlišitelnými dílčími částmi (např. 
rozdělené stavebními prvky) není zařízení pro celkové nouzové zastavení nutné, pokud je každá část vybavena 
samostatným nouzovým zastavením, při jehož aktivaci dojde k co možná nejrychlejšímu odstranění 
nebezpečného stavu. Pokud nouzové zastavení působí jenom na část zařízení, musí být každé zařízení pro 
nouzové zastavení jednoznačně a zřetelně označeno údajem o rozsahu jeho působnosti. 
 
Po aktivování zařízení pro nouzové zastavení jedné části zařízení, nesmí na rozhraní mezi touto a ostatními 
částmi dojít k žádnému ohrožení. 

 
 

1.4.16  Kommunikation - Komunikace 
Kommunikation mit dezentraler Peripherie (Ventil-Inseln, Antriebe, Verteiler-Blöcke) ist auf Basis Profibus-DP zu 
realisieren. Bei mehreren Maschinen im Verbund sind die einzelnen CPU´s über MPI-Bus zu verbinden. Die 
Kommunikation muss datenausfallsicher aufgebaut sein. Für Datenaustausch auf Basis der S7-Kommunikation ist 
eine entsprechen Baugruppe zu installieren. 
 
Komunikace s decentrální periferií (ventilové bloky, pohony, slučovací bloky) musí být realizována na bázi 
Profibus DP. U spojení více strojů musí být jednotlivé CPU propojeny přes MPI-Bus. Komunikace musí být 
provedena bez nebezpečí ztráty dat. Pro výměnu dat na bázi komunikace S7 musí být instalována příslušná 
karta. 
 
 

1.4.16.1 Kommunikation mit einem übergeordneten Systém - Komunikace s nadřazeným 
 systémem 
Eine Verkettung mit einer übergeordneten Einheit (z.B. Überwachungssystem, MDE, BDE, Leitstand) muss 
datenausfallsicher aufgebaut werden. 
 
Die Daten- / Signalleitungen zwischen den einzelnen Einheiten sind über Stecker anzuschließen (keine 
Klemmen). 
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Spřažení s nadřazenou jednotkou (např. kontrolní systém, MDE, BDE centrální pult) musí být realizováno bez 
nebezpečí ztráty dat. 
 
Datové a signální kabely mezi jednotlivými jednotkami musí být připojeny pomocí konektorů (ne přes svorky). 
 
 

1.4.16.2 Kommunikation mit einer vor- oder nachgeschalteten Maschine - Komunikace s 
 předřazeným nebo následně připojeným strojem 
Eine Verkettung mit einer vor- / nachgeschalteten Maschine dient z.B. für den Austausch von Werkstückdaten 
oder Übergaben von Freigaben. Die Signalleitungen zwischen den Schaltschränken sind ausschließlich über 
Stecker zu führen. 
 
Spřažení s předřazeným nebo následně připojeným strojem složí např. k výměně dat o výrobku nebo předání 
uvolnění. Signální kabely mezi rozvaděči musí být vedeny výlučně přes konektory. 

 
 

1.4.17  Steuereinheiten Servoantriebe und Schrittmotore - Řídící jednotky servopohonů,  
  krokových motorů 
Positionierung muss in die SPS so integriert werden, dass alle Parameter über das Bediengerät eingegeben und 
von der Steuerung gelesen und verarbeitet werden können. 
 
Steuereinheiten der Schrittmotoren als Simatic-Komponente vorsehen oder als Profi-Bus-Teilnehmer 
kommunizierend mit der CPU S7. 
 
Nastavení jednotlivých pozic pohonu musí být do SPS stroje integrováno tak, aby mohlo být vlastní nastavení 
poloh apod. zadáváno přes OP a přečteno a zpracováno řízením stroje – CPU. 
 
Řídící jednotky krokových motorů projektovat jako části řady Simatic, nebo jako Profi – BUS terminály na sběrnici 
spolu s CPU S7. 

 
 

1.4.18 Hilfseinrichtungen - Pomocná zařízení 
Hilfseinrichtungen mit eigener Steuerung (z.B. Anlagen zur Kühlung, Filterung, Absaugung oder Entgiftung) 
werden zentral über den Maschinenschaltschrank versorgt und über die Bedienung der Maschine ein- bzw. 
ausgeschaltet. Abfrage im Programm (z.B. Temperatur erreicht), sonst kein Start. 
 
Pomocná zařízení s vlastním řízením (např. zařízení k chlazení, filtrování, odsávání nebo detoxikaci) jsou 
napájena centrálně z rozváděče stroje a zapínána a vypínána přes obslužný pult stroje. Kontrola programem 
(např. teplota dosažena), jinak blokování startu. 

 
 

Teil 2 Elektrotechnik - Část 2 Elektrotechnika 
 
 
2.1 Netzanschluss - Napájení stroje 
Unsere Werksnetze sind TN-C-S-Netze, mit PEN-Leiter bei Querschnitten  16 mm² und mit getrennt verlegten N- 
und PE - Leitern bei Querschnitten < 16 mm². Netzspannung: 400 / 230 V 50 Hz. 
 
Die EN 50 081 Teil 2 ist unbedingt einzuhalten. Bei kritisch reagierenden Geräten müssen daher Netzfilter 
vorgesehen werden. 
 
Bauseits wird von der Fa. WITTE nur eine elektrische Spannungsversorgung und nur ein Druckluftanschluss zur 
Verfügung gestellt. Anlagen, die mehrere elektrische und / oder pneumatische Anschlüsse benötigen sind mit 
integrierten Spannungs- und Luftverteilungen auszurüsten. Der jeweilige Querschnitt der Druckluftleitung und die 
Absicherung der elektrischen Zuleitung ist uns spätestens bei der Vorabnahme C1 mitzuteilen. 
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Naše podnikové sítě jsou sítě TN-C-S, s vodičem PEN o průřezů  16 mm² a s odděleně vedenými vodiči N- und 
PE  o průřezu < 16 mm². 
 
TN – C     25 x 5 mm ( 125 mm2), -> (?) následně rozdělení pro strojní zařízení TN – S ( kabel 5 x nebo 3 x ) 
z rozvodné pojistkové skřínky připevněné na sběrnici. 
 
Síťové napětí 400 / 230 V 50 Hz. 
 
Normu EN 50 081 je nutno bezpodmínečně dodržet. U přístrojů, které kriticky reagují je nutno zohlednit síťový filtr. 
 
Pro přípoj stroje je ze strany WITTE k dispozici pouze jeden elektrický a jeden pneumatický přípoj. Zařízení, která 
potřebují více elektrických nebo pneumatických přípojek, musí být vybavena integrovanými rozvody. Příslušný 
průřez tlakových vedení a jištění elektrických přívodů nám musí být sděleny nejpozději při přejímce C1. 

 
 

2.2   Stromkreise - Proudové obvody 
 

2.2.1  Hauptstromkreise - Hlavní proudové obvody 
Drehstromverbraucher  400 V / 50 Hz 
Wechselstromverbraucher 230 V / 50 Hz 
Maschinenbeleuchtung  230 V / 50 Hz 
 
Třífázové spotřebiče  400 V / 50 Hz 
Jednofázové spotřebiče  230 V / 50 Hz 
Osvětlení stroje   230 V / 50 Hz 

 
 

2.2.2  Steuer- und Signalstromstromkreise (Sensoren, Aktoren) - Ovládací a signální  
  proudové obvody (senzory, aktory) 
Sensorenversorgung    24V DC (Schutzkleinspannung PELV) 
Aktorenversorgung (z.B. Magnetantriebe)  24V DC (Schutzkleinspannung PELV) 
Signalstromkreise     24V DC (Schutzkleinspannung PELV) 
Linearantriebe     24 V DC bzw. 48 V DC, wenn technisch möglich 
Für Auslegung des Steuerstromkreises der Funktionskontrolle von Mikroschaltern ist das jeweilige Datenblatt zu 
beachten. Eine separate Sicherung ist zwingend vorzusehen. 
 
Napájení aktorů (např. magnetické pohony) 24V DC (ochranné malé napětí ELV) 
Signální proudové okruhy    24V DC (ochranné malé napětí PELV) 
Lineární pohony     24 V DC popř. 48 V DC, pokud technicky možné 
 
Pro uspořádání proudových obvodů funkční kontroly mikrospínačů musí být zohledněny jejich technické údaje. 
Obvod musí být chráněn separátní pojistkou. 

 
 

2.3   Stillsetzen im Notfall - Nouzové zastavení stroje 

Not-Halt-Taster müssen an allen Bedienpunkten und, falls erforderlich, an anderen Stellen der Maschine 
vorhanden sein. Sie müssen schnell und gefahrlos erreichbar sein. Wenn mehrere Maschinen in einem Bereich 
stehen, müssen die Not-Halt-Taster eindeutig zuordenbar sein. Wenn Not-Halt-Tasten vorgesehen werden, ist die 
Netztrenneinrichtung nicht als Not-Halt zu verwenden (Schwarze Handhabe). 
 
Nach Betätigung von NOT-HALT wird die Versorgungsspannung der Ausgangskarten (ohne Ausgänge der 
Meldesignale wie z.B. Meldeleuchten und Anzeige), das Hauptluftventil, die Energieversorgung der Motorantriebe 
abgeschaltet und alle Zylinder drucklos, wenn hierdurch keine Gefahren für Mensch und Maschine entstehen. 
Andernfalls bleiben die Zylinder mit Druck beaufschlagt bzw. müssen die Motoren bis zum Stillstand abgebremst 
werden. Das Steuerungsprogramm schaltet gleichzeitig die SPS-Ausgänge ab. 
Der Not-Halt-Stromkreis ist entsprechend der durchgeführten Gefahrenanalyse und der anschließenden 
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Risikobeurteilung auszuführen. 
Wird Not-Halt während des automatischen Zyklus ausgelöst, muss eine Fehlermeldung "Maschine im Zyklus 
ausgeschaltet" angezeigt werden. Die in der Maschine befindlichen Teile sind dann als n.i.O. zu behandeln. 
Bei verketteten Anlagen sind sämtliche Sicherheitskriterien, insbesondere die Auslegung von Not-Halt-
Stromkreisen unter Beachtung der Maschinen-Richtlinie 98/37/EG zu berücksichtigen. 
 
Tlačítka nouzového zastavení musí být instalovány na všech obslužných místech a, pokud nutno, na dalších 
místech stroje. Tlačítka musí být rychle a bez nebezpečí dosažitelná. Pokus stojí více strojů v jednom prostoru, 
musí být tlačítka jednoznačně přiřaditelná. V případě použití tlačítek nouzového vypínání, nepoužívat hlavní 
vypínač pro nouzové vypínání (černé ovládání). 
 
Po stisknutí tlačítka dojde k vypnutí napájecího napětí výstupních karet (výstupy signálních hlášek, např. 
signálky), odpojení hlavního vzduchového ventilu, napájecího napětí motorů a odvzdušnění všech válců, pokud 
tímto nevznikne nebezpečí pro člověka a stroj. V opačném případě zůstanou válce pod tlakem a motory musí být 
zabržděny až do úplného zastavení. Řídící program zároveň odpojuje výstupy PLC. 
 
Proudový okruh nouzového vypínání musí být proveden v souladu s vyhodnocením analýzy a posouzení rizik  
 
Nouzové vypnutí během automatického cyklu musí vyvolat chybové hlášení „Stroj vypnut během autom. cyklu“. 
Díly, které se nacházejí ve stroji, musí být vyhodnoceny jako n.i.O. 
 
U spřažených zařízení musí být zohledněna veškerá bezpečnostní kriteria, obzvláště provedení proudových 
okruhů nouzového vypínání. Přitom nutno dbát na dodržení Strojní směrnice NV 24/2003sb / 98/37/EG. 

 
 

2.4   Steuerungsaufbau - Konstrukční provedení 
Grundsätzlich sind in der Maschine nur Bauteile gemäß Anhang einzusetzen. Auslaufmodelle, deren Fertigung 
zum Zeitpunkt der Auftragserteilung bereits eingestellt, oder deren Einstellung angekündigt wurde, dürfen nicht 
eingesetzt werden. Manipulationen an Serienteilen (Kaufteilen) sind nicht zulässig. 
Alle Bauteile der elektrischen Ausrüstung sind so zu montieren, dass Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 
leicht und gefahrlos durchgeführt werden können. Signalgeber, wie Initiatoren, Lichtschranken, Lichttaster und 
Zylinderschalter usw., müssen leicht und präzise einstellbar sein. Sie dürfen jedoch nicht frei zugänglich, die 
Zustandsanzeigen müssen aber gut sichtbar sein (Durchsichtige Abdeckung). 
 
In Schaltschränken, Bedienpulten und Klemmengehäusen sind sämtliche Einbaugeräte auf Hutschienen zu 
montieren. Es sind nur Geräte zu verwenden, die so montierbar sind. Ist das nicht möglich, sind die Geräte auf 
der Montageplatte mit Gewindelöchern zu befestigen. Durchgangslöcher mit Schrauben und Muttern sind nicht 
zulässig. 
 
Zásadně smí být použity pouze komponenty dle přílohy. Výběhové modely, jejichž výroba byla v okamžiku 
udělení zakázky zastavena, popř. její zastavení bylo avizováno, nesmějí být použity. Manipulace na sériových 
(nakupovaných) dílech není přípustná. 
 
Všechny stavební díly elektrického vybavení je nutno montovat tak, aby údržbářské či opravářské práce bylo 
možno provádět snadno a bez nebezpečí. Signální čidla, např. iniciátory, světelné závory, světelná čidla a čidla 
na válcích atd. musí být snadno a precizně nastavitelná. Indikátory stavu musí být dobře viditelné (průhledné 
krytování). 
 

V rozváděčích, ovládacích pultech a svorkových rozvodnicích musí být všechny zabudované přístroje montovány 
na montážních lištách. Přístroje, které nemohou být namontovány na liště musí být upevněny na montážní desce 
se závitovými otvory. Průchozí otvory se šrouby a matkami nejsou přípustné. 
 
 

2.4.1  Kennzeichnung der Komponenten - Značení stavebních prvků 

Alle Komponenten und deren Anschlüsse müssen in Übereinstimmung mit der Maschinendokumentation 
eindeutig gekennzeichnet werden. Die Kennzeichnung muss dauerhaft ausgeführt sein. 
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Einstellbare Maschinenparameter (Strom, Spannung, Druck, Zeit, Weg, etc.) müssen mit den eingestellten 
Werten an den einzelnen Komponenten sichtbar angebracht sein, z.B. Druck-Wert am pneumatischen Regler. 
Kennzeichnung der Sensoren muss sowohl an den Sensoren, als auch an der zugehörigen Montageposition 
angebracht sein, damit es beim Austausch der Sensoren zu keiner Verwechlung kommen kann. Ähnlich müssen 
Steckverbindungen an beiden Kabel-Seiten gekennzeichnet sein. 
 

Všechny komponenty a jejich přípoje musí být jednoznačně označeny v souladu s dokumentací stroje. Označení 
musí být provedeno trvanlivě.  
 
Nastavitelné parametry stroje (proud, napětí, tlak, čas, dráha, atd.) musí být viditelně uvedeny s nastavenou 
hodnotou na jednotlivých komponentech, např. tlak na pneumatickém regulátoru. 
 
Senzory musí být označeny jak na samém senzoru, tak na pozici, kde je senzor umístěn, aby nemohl být při 
výměně zaměněn. Podobně musí být označena konektorová spojení  na obou koncích kabelů. 

 
 

2.5 Bediener-Schnittstelle - Obslužné rozhraní 
Alle Maschinenzustände, die für den Bediener nicht unmittelbar ersichtlich sind, müssen durch Leuchtmelder bzw. 
durch Klartexte angezeigt werden. Betriebsarten, Störungsmeldungen mit Störungsnummer, Betriebsmeldungen, 
Zustände und Zähler sind über ein Display zu visualisieren. Visualisierungen müssen übersichtlich und klar 
strukturiert aufgebaut sein. Alle Zählergebnisse, Messwerte, Zeitwerte, über die Steuerung einstellbare 
Prozessparameter, Meldungen und Zustände müssen eindeutig lesbar und gegebenenfalls einstellbar sein. Im 
Bedarfsfall müssen weitere Informationen unter Hilfe-Text abgelegt werden. 
 
Eine Passwortstruktur ist vorzusehen (ist mit dem Auftraggeber abzusprechen). 
 
Die Meldungen sind in folgende Bilder aufgeteilt: 

 Alarme (Fehlermeldungen) – Kategorie Alarm Message 

 Betriebsmeldungen – Kategorie Event Message 
Darstellung in: 

 Hand Betrieb 

 Automatik Betrieb 

 Prüfbetrieb 

 Fehler lesen 

 Scanner 
Das Blättern innerhalb eines Bildes erfolgt ausschließlich mit den Pfeil-Tasten am OP. 
 
Alle Texte müssen in der Sprache des Maschinenanwenders ausgeführt sein (WITTE-Nejdek Tschechisch, 
WITTE-Velbert Deutsch). Das OP ist zweisprachig vorzusehen. 
 

Všechny stavy stroje, které nejsou pro obsluhu bezprostředně zjevné, musí být znázorněny světelnými 
kontrolkami nebo textem na displeji. Provozní režimy, poruchová hlášení s číslem poruchy, provozní hlášení, 
stavy a stavy počítadel musí být vizualizovány na displeji. Vizualizace musí být přehledně a strukturovaně 
uspořádaná. Všechny stavy počítadel, naměřené hodnoty, časy, procesní parametry, nastavitelné řízením a 
hlášení musí být jednoznačně čitelná. V případě potřeby musí být doplňující informace uloženy pod pomocným 
textem (Help-text). 
 
Nutno zohlednit strukturu přístupových hesel (nutno dojednat se zadavatelem). 
 
Hlášení jsou rozdělena do následných skupin: 

 Alarmy (chybová hlášení) – kategorie Alarm Message 

 Provozní hlášení – Kategorie Event Message 
Znázornění v: 

 Ručním režimu 

 Automatickém režimu 

 Kontrolním režimu 

 Čtení chyb 
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 Scanner 
 
Listování v jedné obrazovce se provádí výlučně pomocí šipkových tlačítek na OP. 
 
Všechny texty musí být provedeny v jazyce uživatele (WITTE-Nejdek česky, WITTE-Velbert německy) 
 

 

2.5.1  Bediengerät - Ovládací panel 
Das Bediengerät besteht aus: 

 Hauptschalter (falls nicht im Schaltschrank eingebaut) 

 Visualisierungsteil ( OP siehe Anlage Materialfreigabe Stand:_Nov. 2011) 

 Taster NOT-HALT 

 Taster Steuerspannung EIN/AUS 

 Schlüsselschalter: (Schließungen siehe Anlage Materialfreigabe Stand:_Nov. 2011) 

 Stecker für Stromversorgung und Daten Scanner
1
 

 Erdung der Montageplatte 

 Klemmen 
1
 Option falls Funktion Scanner vorhanden 

 
Generell ist ein Lampentest vorzusehen. Aktivierung mit der Taste START. 
Die normgerechte Kennzeichnung der Befehls- und Meldegräte ist dauerhaft auf der Frontseite anzubringen. Alle 
Texte und Beschriftungen sind vollständig in der Sprache des Maschinenbetreibers auszuführen. 
 
Ovládací panel sestává z: 

 hlavní vypínač (pokud není zabudován v rozvaděči) 

 Vizualizační části ( OP viz Schválený materiál 2011) 

 tlačítko Nouzové zastavení 

 tlačítek Řídící napětí Zap./Vyp. (ev. použít tlačítka OP) 

 Klíčových přepínačů: (viz Schválený materiál 2011) 

 Konektor pro napájení a data scanneru
1
 

 Zemnění montážní desky 

 svorky 
 
1 
 pokud instalován scanner 

 
Na ovládacím panelu plánovat test kontrolek. Aktivace tlačítkem START. 
 
Na čelní straně panelu musí být ovládací komponenty a kontrolky označeny dle normy. Všechny texty a popisy 
musí být provedeny v jazyce uživatele. Označení musí být provedeno trvale 
 
 

2.5.2  OP (Aufbau, Struktur) - Uspořádání a struktura OP 
Der Aufbau und Inhalt des OP-Gerätes siehe Anlage 
 
Uspořádání a struktura operačního panelu viz příloha  " Uspořádání a obsah OP" 
 
 

2.5.3  Handpilot - Ruční ovládací pilot 
Bei unübersichtlichen Anlagen ist ein Handpilot mit einem Zustimmungsschalter vorzusehen. Rücksprache 
erforderlich. 
 
U nepřehledných zařízení nutno plánovat ruční ovládací pilot se souhlasným tlačítkem ( pomocí kabelu ).  
Konzultace nutná. 

 
 

2.5.4  Signal-Säule - Signální maják 
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Bei vollautomatischen Anlagen ist – gut sichtbar - eine dreifarbige Signal-Säule vozusehen.  
Bedeutung der Farben:  
 Blau Dauerlicht: Störung an der Anlage/ Station  blinkend: Werkstückfehler 
 Weiß Dauerlicht: Automatikzyklus läuft Weiß   blinkend: Tippbetrieb / Halbautomatik /   
        Prüfmodus 
 Grün Dauerlicht: Grundstellung Grün    blinkend: Einrichtbetrieb 
 
Bei Handbedienten Maschinen ist – im Sichtfeld des Bedieners – eine zweifarbige Signal-Säule zu installieren mit 
den Farben   
  grün, blinkend = i.O.-Teil,  
  blau, blinkend = n.i.O.-Teil 
 
U plnoautomatických strojů nutno instalovat dobře viditelný tříbarevný signální sloup. 
 
Význam barev :    
 Modrá trvale svítí:  Chyba stroje/stanice   bliká: Chyba dílu 
 Bílá trvale svítí:  Automatický cyklus běží  bliká: Krokový, Ruční, Kontrolní režim 
 Zelený trvale svítí Základní / výchozí poloha  bliká: Ruční režim 
 
U manuelně ovládaných strojů nutno instalovat v zorném poli obsluhy dvoubarevný sloup v barvách: 
  zelená s přerušovaných světlem = dobrý díl  
  modrá s přerušovaným světlem = vadný díl. 

 
 

2.6   Steuerungskomponenten - Ovládací komponenty 

 
 

2.6.1 Netztrenneinrichtung - Hlavní vypínač 

Jede Maschine ist ausschließlich mit nur einer Netztrenneinrichtung auszurüsten. Die nach dem Ausschalten der 
Netztrenneinrichtung noch unter Spannung stehende Maschinenteile wie Servicesteckdose und Beleuchtung im 
Schaltschrank, sind gemäß EN 60204-1 gegen zufälliges Berühren zu sichern und zu Kennzeichnen. 
 
Es ist eine Netztrenneinrichtung mit mindestens 25% Leistungsreserve vorzusehen. Die Handhabe in Ausführung 
schwarz oder grau. Falls der Hauptschalter gleichzeitig als NOT-HALT verwendet werden darf, z.B. Nietmaschine 
und die Maschine mit keinen anderen Sicherheitskomponenten zur Not-Abschaltung ausgerüstet ist, ist die 
Farbkombination rot/gelb zulässig. 
 
Der Hauptschalter schaltet alle Phasen und den Null-Leiter. Der Hauptschalter darf nicht in die Schaltschranktür 
eingebaut werden. Der Einbauort muss gut sichtbar und leicht erreichbar sein. 
Alle Komponenten, die vor und hinter dem Hauptschalter angeschlossen sind, müssen abgesichert sein, die 
Maschine muss einen Haupt-Sicherungsautomat - als solcher gekennzeichnet - haben. 
 
Každý stroj musí být vybaven pouze jedním hlavním síťovým vypínačem. Části stroje, které zůstávají po vypnutí 
hlavního vypínače pod napětím např. servisní zásuvka a osvětlení rozvaděče, musí být dle normy EN 60204-1 
označeny a chráněny proti náhodnému dotyku. 
 
Hlavní vypínač nutno plánovat s výkonovou rezervou minimálně 25 %. Barvu držadla koncipovat v barvě černé 
nebo šedé. Pokud smí být hlavní vypínač zároveň použit pro nouzové vypínání, např. nýtovací stroj, a stroj není 
vybaven žádným dalším zařízením pro nouzové vypínání, je možné použít barevnou kombinaci červenožlutá. 
 
Hlavní vypínač spíná všechny přívodní fáze a nulový vodič. Hlavní vypínač nesmí být zabudován do dveří 
rozváděče. Místo zabudování musí být dobře viditelné a lehce přístupné. Všechny prvky, které jsou připojeny před 
a za hlavním vypínačem musí být jištěny. Stroj musí mít hlavní jistič s označením. 

 
 

2.6.2  Gehäuse - Rozváděče, rozvodnice 
Sämtliche Gehäuse ab einer Kantenlänge von 200 mm sind mit Scharnieren und Doppelbartverschlüssen 
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auszurüsten. 
 
Schaltschränke, die höher oder breiter als 1200 mm oder tiefer als 350 mm sind, sind mit einer Innenbeleuchtung 
zu versehen, die mit einem Türschalter geschaltet wird. 
Maximale Breite der Schaltschranktür ist 800 mm. 
 
In die Schaltschranktür dürfen nur Bedien- oder Anzeigegeräte eingebaut werden. 
Eine von außen zugängliche und separat abgesicherte Servicesteckdose ist zu installieren. Der dafür benötigte 
Stromkreis ist vor der Netztrenneinrichtung abzugreifen. Die Steckdosen müssen in der Ausführung des 
jeweiligen Landes Deutschland oder Tschechien sein. 
 
Schaltschränke sind für eine Umgebungstemperatur gemäß EN 60204-1 auszulegen. Gegebenenfalls ist eine 
Zwangsbelüftung mit Schmutzfilter vorzusehen, sollte dies nicht ausreichen, muss eine Schaltschrankkühlung 
eingesetzt werden. 
 
Auf der Innenseite der Schaltschranktür ist eine Zeichnungstasche für Stromlaufplan im Forma DIN A 4 
vorzusehen. Am Schaltschrankgehäuse muss ein Leistungsschild angebracht sein. 
 
Es sind ausschließlich folgende Farbtöne zu verwenden: Kieselgrau, RAL 7032 (Standard) Edelstahl blank, 
Aluminium eloxiert oder WITTE blau, RAL 5010 
 
Všechny rozvodnice s délkou strany nad 200 mm musí být vybaveny závěsy a dvouzubými uzávěry. 
 
Rozváděče širší nebo vyšší než 1200 mm nebo hlubší než 350 mm musí být vybaveny vnitřním osvětlením, 
spínaným dveřním spínačem. Maximální šířka dveří je 800 mm. 
 
V rozváděčích, ovládacích pultech a svorkových rozvodnicích musí být všechny zabudované přístroje montovány 
na montážních lištách. Přístroje, které nemohou být namontovány na liště musí být upevněny na montážní desce 
se závitovými otvory. Průchozí otvory se šrouby a matkami nejsou přípustné. 
 
Ve dveřích rozvaděčů smí být zabudovány pouze ovládací a signalizační prvky. Do rozváděče musí být 
zabudována z vnější strany přístupná a samostatně jištěná zásuvka, jejíž proudový okruh je připojen před hlavním 
vypínačem. Zásuvky musí být v provedení příslušné země Německa nebo Česka. 
 
Rozváděče musí být navrženy pro okolní teplotu dle EN 60204-1. V případě potřeby je nutno plánovat nucené 
větrání s filtrem nečistot. Pokud toto není dostačující, je nutno použít chlazení rozvaděče. 
 
Na vnitřní straně dveří musí být umístěna kapsa pro elektrický plán ve formátu DIN A 4. Na rozvaděči nutno 
umístit štítek s elektrickými údaji. 
 
Barevné provedení výlučně v těchto barvách: šedá, RAL 7032 (standard) nebo WITTE-modrá, RAL 5010. 

 
 

2.6.2.1 Klemmleisten / Steckverbinder - Svorky / konektory 
Es ist ein waagerechter oder ein senkrechter Aufbau zu realisieren. Bei einer senkrechten Anordnung ist die 
Klemmleiste von oben aufsteigend zu nummerieren. Die Klemmen sind dauerhaft zu beschriften. 
 
Die Klemmleisten sollte möglichst wie folgt aufgeteilt werden: 

 Einstöckige Klemmleisten für Leistungsanschlüsse 

 Zweistöckige Klemmleisten für Steuerstromkreise, Not-Halt, etc. 

 Dreistöckige Klemmleisten für Sensoren und Aktoren 
 
Grundsätzlich sind alle Kontakte von Steckern und Buchsen anzuschließen (z.B. 24pol. Stecker = 24 adrige 
Leitung, Ader Nr. 1 -> Pin Nr.1). Bei mehr als einem baugleichen Steckverbinder ist eine Codierung gegen 
Vertauschen vorzusehen. Stift– und Buchseneinsatz in schraubbarer Ausführung Sockel-, Anbau-, und 
Tüllengehäuse sind in der Längsverriegelungsbügel - Ausführung zu wählen. 
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Uspořádání svorkovnic je možné vodorovně nebo svisle. U svislého umístění musí být svorky číslovány shora. 
Označení svorek musí být trvalé.  
 
Svorkovnice uspořádat takto: 

 Jednopatrové svorky pro výkonové přípoje 

 Dvoupatrové svorky pro řídící obvody, nouzové odpojení, atd. 

 Třípatrové svorky pro sensory a aktory 
 
Zásadně musí být všechny kontakty konektorů (zástrčky/zásuvky) připojeny (např. 24-pólový konektor = 24-
pramenný kabel, pramen č. 1 -> zdířka č.1). Při použití více než jednoho konektoru stejného typu musí být použito 
kódování proti záměně. Zdířky a zástrčky ve šroubovém provedení. Aretace konektoru v podélném provedení. 

 
 
2.6.3  Leiter, Kabel, Leitungen - Vodiče, kabely 
 
 
2.6.3.1  Verkabelung - Uložení kabelů 
Je nach Umgebungsbedingung sind geeignete Kabel und Leitungen vorzusehen. Alle in den Schaltschrank 
gehenden Leitungen sind auf Klemme oder Stecker- / Buchsen- Kombination zu legen. Für Verbindungsleitungen 
zwischen Schaltschränken, Klemmengehäusen und Bedienpulten sind Reserveadern vorzusehen. Die 
verwendeten Sensorkabel für alle US / AS - Steckverbindungen sollten aus PUR - Leitung bestehen. Alle Kabel 
sind gemäß dem Schaltplan zu beschriften. 
 
Pro dané prostředí je nutno zvolit vhodné kabely a vodiče. Všechny kabely, vedoucí do rozvaděče musí být 
připojeny buď na svorkovnici nebo konektor. U propojovacích vedení mezi rozvaděči, rozvodnicemi a ovládacími 
panely zohlednit rezervní prameny. Pro kabely senzorů pro US / AS-konektory použít PUR-vodiče. Všechny 
kabely musí být označeny dle elektroplánu. 

 
 

2.6.3.2  Leitungsverlegung - Zapojení 
Flexible Adern sind in Schraubklemmen grundsätzlich mit Aderendhülsen und Knickschutz anzuschließen, in 
Federzugklemmen ohne Aderendhülsen. Für die Farbgebung der Verdrahtung ist die DIN EN 60204-1 
maßgebend. 
 
Die Leitungsführung hat in geeigneten Leitungswegen (z.B. Kabelkanäle) zu erfolgen. Nicht abgeschirmte Kabel 
sind in Kabelkanälen von Gehäusen ohne äußeren Mantel zu verlegen. Die Leitungswege dürfen nur bis zu 75 % 
gefüllt werden. 
 
In Gehäusen getrennt verlegter Schutzleiter muss durchgehend grün/gelb sein. Alle leitfähigen Teile müssen mit 
dem Schutzleiter verbunden werden. Der Schutzleiter muss durchgehend verlegt werden (nicht schleifen). 
 

Flexibilní prameny musí být ve šroubovacích svorkách připojeny výhradně s objímkami pramenů a ochranou proti 
zlomení. Pro barevné provedení je směrodatná EN 60204-1. 
 
Je třeba dbát na vhodné uložení vodičů, např. v kabelových kanálech. Neodstíněné kabely, uložené v kabelových 
kanálech uvnitř skříní (rozvaděče, svorkové rozvodnice, ovládací panely) musí být uloženy bez vnějšího pláště. 
Vedení kabelů (kanály, žlaby) smí být naplněny pouze do 75 %. 
 
Pokud je ochranný vodič samostatně uložený ve skříních, pak musí být v celé délce žluto-zelený. Všechny vodivé 
části musí být na ochranný vodič připojeny. Ochranný vodič nesmí být smyčkován. 

 
 

2.6.3.3  Energieführungsketten - Energetické řetězy 

Energieketten sind überall dort einzusetzen, wo Zuleitungen über einen Weg von 200 mm oder mehr horizontal 
oder vertikal bewegt werden. Sie müssen vom Außenbogen zu öffnen sein und Zugentlastungen im 
Kettenanschluss aufweisen. Die Energieketten dürfen nur bis zu 75 % gefüllt werden. 
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Energetické řetězce je nutno používat všude tam, kde přívodní vedení jsou horizontálně nebo vertikálně 
pohybovány po dráze dlouhé 200 mm nebo více. Řetězce musí být z vnější strany otevíratelné a v místě jeho 
připojení musí mít odlehčení kabelů na tah. Řetězce smí být naplněny pouze do 75 %. 

 
 

2.6.3.4  Kabelkanäle - Kabelové kanály 

Unbewegliche Leitungen an der Maschine und in Gehäusen müssen in Kabelkanälen verlegt werden. 
Empfohlene Höhe 60 mm. 
 
Nepohyblivá vedení, uložené na stroji a ve skříních musí být uložena v kabelových kanálech.  
Doporučená výška 60 mm. 
 
 

2.6.4 Arbeitsplatzbeleuchtung - Osvětlení pracoviště 
Jeder Arbeitsplatz der Maschine ist mit einer ausreichenden Beleuchtung zu versehen. Die zu installierende 
Leistung wird im Lastenheft festgelegt. Der Beleuchtungsstromkreis wird hinter der Netztrenneinrichtung 
angeschlossen. Die Beleuchtung wird automatisch mit der Netztrenneinrichtung eingeschaltet, ist aber am 
Bedienpult über ein 24 V-Koppelrelais abschaltbar (keine 230 V im Bedienpult). 
 
Každé pracoviště stroje musí být opatřeno dostatečným osvětlením. Potřebný výkon je stanoven v sešitě zadání. 
Proudový okruh osvětlení je připojen za hlavním vypínačem. Osvětlení se zapíná automaticky hlavním 
vypínačem, je ale na obslužném panelu přes relé 24 V vypínatelné (obslužný pult bez napětí 230 V). 

 
 

2.6.5 Sensoren - Senzory 
Alle Geber und Initiatoren in der Ausführung mit Steckverbinderanschluss (vorzugsweise M 8) und 
Schaltzustandsanzeige (LED). Überall dort, wo einstellbare mechanische Wegbegrenzungen mit Initiatoren 
abgefragt werden, sind als Schutz Anschlagstößel einzubauen. Für Näherungsschalter ohne Gewinde (glatte 
Bauform) sind geeignete Befestigungsschellen vorzusehen. Kleben oder Klemmen mit Schrauben oder ähnliches 
ist nicht erlaubt. 
 
Optoelektronische Sensoren, Zylinderschalter, Induktive und kapazitive Näherungsschalter sind grundsätzlich in 
der Nennspannung 24 V DC, PNP – schaltend zu verwenden. Zylinderschalter müssen als magnetische 
Näherungsschalter ausgeführt sein. 
 
Einstellelemente der Sensoren (Empfindlichkeit, Taster für Teach-In), Befestigungselemente und Anzeigen 
müssen gut zugänglich und ablesbar sein. Bei Montage in Gruppen müssen Sensoren einzeln einstellbar sein. 
 
Všechny snímače a iniciátory jsou v s konektorovým připojením (přednostně M 8) a zobrazovačem stavu zapnutí 
(LED). Všude tam, kde jsou pomocí iniciátorů zjišťovány mechanické hranice drah, je třeba jako ochranu 
namontovat dorazy. Pro přibližovací spínače bez závitů (hladké provedení) je nutno použít vhodné upevňovací 
příchytky. Lepení nebo uchycení šroubem apod. není přípustné. 
. 
Optoelektronické senzory, spínače válců, induktivní a kapacitní přibližovací spínače musí být použity výhradně 
s provozním jmenovitým napětím 24 V DC, PNP. Spínače válců musí být provedeny jako magnetické přibližovací 
spínače. 
 
Regulační prvky senzorů (trimry pro nastavování citlivosti, tlačítka pro funkci „Teach – In“), upevňovací elementy  
(šroubky, apod.) a zobrazovače stavů musí být vždy snadno přístupné a dobře čitelné. 
 
 

2.6.5.1  Magnetische Sensoren - Magnetické senzory 

Ausschließlich Sensoren mit Steckeranschluss M 8. Auch bei runden Zylindern sind T-Nut-Sensoren zu 
verwenden (Adapter benutzen). 
 
Výhradně senzory s konektorovým připojením M 8. Senzory s T-drážkou používat též u kruhových (válcových?) 
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válců s upevněním pomocí adaptérového třmenu. 
 
 

2.6.5.2   Induktive und kapazitive Sensoren - Indukční a kapacitní senzory 
Es gelten die Anforderungen gem. Punkt 2.6.5.1 
 
Platí požadavky dle bodu 2.6.5.1 
 
 

2.6.5.3  Optosensoren - Optoelektronické senzory 

Reflektions-Sensoren sind in der Ausführung mit einem sichtbaren Detektions-Punkt zu verwenden, vorzugsweise 
mit einer digitalen Einstellung. Im übrigen gelten die Anforderungen gem. Punkt 2.6.5 
 
Používejte senzory s viditelným detekčním bodem (při použití senzorů s detekcí předmětu pomocí odrazu od 
materiálu). Upřednostňované jsou senzory s digitálním nastavením (rozhodující úrovně (?)). Ostatní požadavky 
dle bodu  2.6.5. 
 
 

2.6.5.4  Lasersensoren - Laserové senzory 

Lasersensoren müssen der EN 60825-1entsprechen, Schutzklasse II. Bei der Installation ist zu beachten, dass 
der Laserstrahl nicht in die Richtung zur Bedienung strahlt. Ist ein Lasersensor im Bedienbereich installiert, so 
muss er während der Zugriffsmöglichkeit der Bedienung abgeschaltet sein. Vorzugsweise sind die Leistungsteile 
der Sensoren nur während der Kontrolldauer zugeschaltet. An geeigneiten Stellen sind Warnschilder 
anzubringen. 
 
Laserové senzory musí odpovídat normě EN 60825-1, II. třída laserové ochrany. Při instalaci je třeba dbát na to, 
aby laserový paprsek nesvítil ve směru k obsluze. Pokud je laserové čidlo instalováno v prostoru obsluhy, musí 
být během přístupu obsluhy do tohoto prostoru paprsek vypnut. Upředňostnovaně jsou výkonové části sensorů 
zapnuty pouze během kontroly. Na vhodném místě nutno zřetelně umístit varovné štítky. 

 
 

2.6.6  Zähler - Počítadla 

Zähler, wenn sie nicht in der SPS realisiert werden können, sind mit einer Nennspannung 24 V DC, Impulsform 
PNP – schaltend, mit Schraubanschlüssen einzusetzen. 
 
Pokud není možno realizovat v SPS, použít počítadla s napětím 24 V DC, PNP a připojením vodičů pomocí 
šroubů. 

 
 

2.6.7  Verteilersystem-Blöcke für Ein-/Ausgänge - Slučovací bloky vstupů / výstupů 

Bei Maschinen mit mehr als 16 Sensoren / Aktoren müssen diese über Verteilerblöcke zusammen geführt 
werden. Jeder Aktoren-Verteilerblock ist über eine eigene Sicherung ausreichend abzusichern. 
Es sind nur die Ausführungen „Multipin“, „Profibus – Festo modul“ oder „Profibus – Iplink" (Lokal-Bus mit Kreis–
Topologie und LWL zulässig. Als Anschluss der einzelnen Sensoren/Aktoren sind Schraubkonektoren M 8 zu 
verwenden, Ausführung selbstschneidend. Keine Schraub- oder Lötanschlüsse sind erlaubt. 
 
U strojů s více než 16-ti senzory/aktory musí být tyto připojeny přes slučovací bloky.  
 
Pro realizaci je nutno použít výhradně slučovací bloky v provedení „Multipin“, „Profibus – Festo modul“ nebo 
„Profibus – IPlink“ (lokální sběrnice kruhové topologie s komunikací po světlovodném vlákně). Slučovací bloky 
mají výhradně způsob připojení jednotlivých senzorů (akčních členů) pomocí šroubovacích konektorů v provedení 
M 8 (připojení jednotlivých vodičů přívodního kabelu samořezné, nikoliv šroubové nebo pájené). 

 
 

2.6.8  Netzgeräte AC/DC - Zdroje AC/DC 
Für Standard-Anwendungen ungeregelte Netzgeräte AC/DC 230 V / 24 V. Für spezielle Anwendungen geregelte 
und getaktete Netzgeräte. Falls es erforderlich ist die Ausgangsspannung Konstant zu halten, ist ein Netzgerät mit 
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einem Ausgangsignal an die SPS vorzusehen. Die Netzgeräte müssen Schraub- oder 
Federzugklemmenanschlüsse haben und auf Hutschiene montierbar sein. 
 
Pro standardní použití neřízené zdroje AC/DC 230 V 24 V. Pro specielní použití řízené a spínané zdroje. Je-li 
nutné udržovat konstantní výstupní napětí, nutno použít zdroj s výstupním signálem pro SPS. Vždy zdroje 
se šroubovacími přívodními svorkami nebo svorkami pružinovými a montovatelné na montážní lištu. 

 
 
2.6.9  Elektromotoren - Elektromotory 
Dreh- und Wechselstrommotoren, müssen – je nach Verwendung – so dimensioniert und abgesichert sein, 
dass sie weder im normalen Betrieb noch im Falle einer Störung überhitzt werden können. Das Schutzelement 
muss im Falle einer Störung ein Signal an die Steuerung geben. 
Kollektor-Motoren dürfen nicht verwendet werden. 
 
Elektromotory musí být v závislosti na svém použití dimenzovány a chráněny tak, aby nemoho dojít k jejich 
přehřátí ani v normálním provozu, ani v případě poruchy. Ochranný element musí v případě poruchy signalizovat 
tento stav řízení stroje. 
 
Kolektorové motory nesmějí být použity. 
 
 

2.6.9.1  Drehtische - Rotační polohovací stoly 

Drehtische sind vorzugsweise in der Konfiguration mit einer Steuerkarte des Tischherstellers und einem 
Halbleiter-Relais zu verwenden. Für die Ansteuerung des Drehtisches sind die Sicherheitskritärien zu 
berücksichtigen. 
 
Upřednostněně použít rotační polohovací stoly v konfiguraci s řídící kartou výrobce stolu a spínané 
polovodičovým relé (SSR) při zohlednění bezpečnostních kritérií. 

 
 

2.6.10   Bus-Systeme - Průmyslové sběrnice 

Fogende Bus-Systeme können eingesetzt werden: 

 Profibus DP – IP link (vorzugsweise) 

 Profibus DP 

 MPI 

 Festo Field – Bus 
Sämtliche Kommunikation muss gegen Datenausfall gesichert sein. Kommt es zu einer Unterbrechung im 
Datenfluss, muss der Fertigungsprozess abgebrochen und der Fehler angezeigt werden. 
 
Je možno použít následné průmyslové sběrnice: 

 Profibus DP 

 MPI 

 Profibus DP – IP link 

 Festo Field – Bus 
Veškerá komunikace musí být zajištěna proti ztrátě dat. Pokud dojde k přerušení toku dat, musí být výrobní 
proces přerušen a chyba znázorněna na displeji. 

 
 

2.6.11  Elektronische Ausrüstung - Elektronické vybavení 
 
 

2.6.11.1  SPS-Steuerungen Siemens Simatic - Řídící systém Siemens – Simatic 

Als Maschinen-Steuerungen sind ausschließlich speicherprogrammierbare Steuerungen vom Typ Simatic  
S 7 der Serie 300 und 400 oder kompatibel in Verbindung mit Bedienanzeigen der Baureihe OP ( siehe Anlage 
Materialfreigabe Stand:_Nov. 2011) erlaubt. Ausnahmsweise LOGO nach Rücksprache. 
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Im Bedienpult oder im Schaltschrank ist eine SPS - Schnittstelle (MPI) sowie eine Servicesteckdose zu 
installieren (Option). 
 
Es ist 25 % Reserveplatz für SPS-Baugruppen-Steckplätze zu projektieren. Die Lade- und Arbeitsspeicher der 
Steuerung dürfen nur bis zu jeweils 75% belegt werden (gilt auch für eventuell vorhandene Massenspeicher). 
Nicht belegte E/A´s vorhandener Karten zählen auch als Reserve. 
 
Standard-Prozessor für die Reihe Simatic S7 – 300: CPU 314C oder leistungsfähiger 
 
Povolena je výhradně platforma řídícího systému Simatic S7 řady 300 a 400 nebo kompatibilní ve spojení 
s obslužným displejem řady OP ( viz schválený materiál 2011 ). Vyjímečně řízení LOGO po dohodě. 
 
V obslužném pultu nebo v rozváděči musí být instalováno rozhraní k řídícímu systému (MPI) a servisní zásuvka 
(opce). 
 
Nutno projektovat 25 % rezervních míst pro karty řízení. Pracovní a ukládací paměti smí být obsazeny pouze na 
75 % (platí i pro eventuelní velkokapacitní paměť). Neobsazené vstupy/výstupy zabudovaných karet platí též jako 
rezerva. 
 
 
Standardní typ CPU pro řadu Simatic S7 – 300: CPU 314C nebo výkonnější 

 
 

2.6.11.2 Industrie-PC - Řídící systém – průmyslové PC 
Für den Einsatz in unseren Maschinen sind Industrie-PC einzusetzen, keine Büro-Rechner. Die PC´s müssen 
über einen CD-Brenner und eine USB-Schnittstelle für Modem-Anschluss verfügen. 
 
Jako řídící systém je možno použít průmyslové PC, ne kancelářské provedení. Počítače musí být vybaveny CD-
vypalovačkou a rozhraním USB pro připojení modemu.K tomuto PC je nutno dodat instalační SW s autorizačním 
kódem. 

 
 

2.6.12 Kamera-Systeme - Kamerové systémy 
Freigegebene Kamera-Systeme - siehe Anlage Materialfreigabe Stand:_Nov. 2011 
 
Einschränkungen für den Einsatz eines Kamera-Systems: 

 Das Kamera-System läßt sich nicht durch einfachere Mittel ersetzen, z.B. mechanische, elektrische oder 
 optische Komponenten 

 Im Bearbeitungsprozess wird kein Schmiermittel oder eine andere Technologie verwendet, die die optischen 
 Eigenschaften verschlechtern kann 

 Teile sind unter der Kamera in den Aufnahmen fest fixiert 

 Falls erforderlich, sind in den Aufnahmen Referenzpunkte vorzusehen, minimal 2 

 Konstante Parameter des Kamera-System unabhängig von einer Veränderung der Lichtverhältnisse, z.B. 
 geeignete Abschirmung 

 Kontroll-Mechanismen müssen komplet dokumentiert sein 
 
Zu dem Kamera-System müssen Mittel zur Einstellung und Diagnostik (SW + HW) mitgeliefert werden und für die 
Bedienung und Einrichter muss eine Schulung vom Lieferanten efolgen. 
 
Schválené kamerové systémy - viz Schválený materiál 2011. 
 
Použití kamerového systému je omezeno několika faktory: 

 kontrolní mechanismy kamerového systému nelze nehradit jednoduchými kontrolními mechanismy 
 mechanickými nebo např. fotoelektrickými. 

 před ani během kontrolního (kontrolně – montážního) procesu nedochází k mazání nebo podobným 
 technologiím zhoršujícím optické vlastnosti 

 Díly (obrobky) jsou pod kamerou v zakládání pevně fixovány 
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 Pokud je nutné, navrhnout referenční body v zakládání (min. 2) 

 Konstatní parametry kamerového systému, nezávislé na změnách osvětlení (vhodné zastínění, apod.) 

 Kompletně zdokumentované jednotlivé kontrolní mechanismy 
 
S kamerovým systémem musí být dodány prostředky pro seřízení a diagnostiku (hardware + software) a 
dodavatel zajistí školení obsluhy a seřizovačů 

 
 

2.6.13  Nietmaschinen - Nýtovací stroje 
Für Nietverbindungen an Teilen, die Sicherheitsrelevant sind, muss grunsätzlich eine Nietmaschine mit einem 
Messsystem verwendet werden. Das Messprinzip (Längen- oder Überstandsmessung) ist mit dem Auftraggeber 
abzusprechen. Beim Einbau und Integration in die Steuerung der Maschine sind besonders die 
Sicherheitskritärien zu beachten. 
 
Falls an der Nieteinheit eine eigene Not-Halt-Abschaltung vorhanden ist, so muss sie in die Maschine 
eingebunden werden. Falls eigener Hauptschalter, dann Handhabe schwarz. 

 
Pro nýtované spoje na dílech, které jsou z pohledu bezpečnosti důležité, smí být použit pouze nýtovací stroj s  
měřícím systémem. Princip měření (měření délky nebo přesahu) je nutné dohodnout s objednatelem. Při 
zabudování a integraci do řídícího systému musí být zohledněna bezpečnostní kritéria. 
 
Pokud nýtovací jednotka obsahuje vlastní nouzové vypínání, musí být začleněno do řízení stroje. Je-li nýtovací 
stroj vybaven hlavním vypínačem, musí být jeho ovládání v černé barvě. 

 
 

2.6.14  Prüfzeichenstempler - Značící zařízení 
Die Prüfzeichenstempler müssen über eine Endlagekontrolle des Stempelarms verfügen. 
(Gilt für Prüfzeichenstempler Quintest o.ä.) 
 
Značící zařízení musí být vybavena kontrolou koncové polohy značící páky. (Platí pro značící zařízení firmy 
Quintest a podobných). 

 
 

2.7   Software - Software 
 
 
2.7.1 Steuerungsprogramme / Software-Tools - Řídící programy / vývojové prostředí pro 
řídicí  programy 
Für Programmierung der Simatic-S7 und für die Visualisierung des OP vom Siemens (WIN CC) ist jeweils die 
neuste Version der Programmiersoftware zu verwenden. Es sind keine, uns nicht zugänglichen 
Passwortgeschützten Bereiche in der Software zulässig. 
 
Software für spezielle Geräte, Schrittmotorsteuerungen, Meßsysteme, spezielle SPS - Baugruppen, Textanzeigen 
usw. ist Bestandteil des Lieferumfangs. 
 

K programování řízení Simatic S7 a vizualizaci operačního panelu OP od firmy Siemens (Pro-Tool do konce roku 
2005, nebo Win CC) je třeba využít vždy nejnovější verzi programového software. Není přípustné jakékoliv 
blokování přístupu k programům pod heslem které není známé. 
 
Software pro speciální přístroje, řízení krokových motorů, měřící systémy, pro speciální karty řídícího systému, 
textové displeje atd. je součástí dodávky.  

 
 

2.7.2  Quell-Kode - Zdrojové kódy řídícího programu 

Vollständige und offene Quelle-Kode der Steuerungs-Applikationen inklusive Library’s, sowie Sonderfunktionen 
die nicht Bestanteil der Standard-Bibliotheken sind, gehören zum Lieferumfang. 
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Es sind keine, uns nicht zugänglichen Passwortgeschützten Bereiche in der Software zulässig. 
 
Quell-Kode von Funktionen, Funktionsblöcke etc. sind vorzugsweise in FUP zu erstellen. Programmbereiche, die 
so nicht herstellbar sind, können in AWL programmiert werden. Sie sollen jedoch auf ein Minimum beschränkt 
bleiben. Einzelne Programmblöcke sind mit Kommentar zu versehen. 
 
Úplné a uvolněné zdrojové kódy řídících aplikací, tak jako zvláštní funkce, které nejsou součástí standardních 
knihoven, jsou součástí dodávky. 
 
Zdrojový kód funkcí, funkčních bloků atd. je třeba vytvořit prioritně v zobrazení FUP (FBD), sekce kódu, které 
nelze takto vytvořit lze vytvořit v zobrazení AWL (snažit se o co nejmenší počet takto vytvořených sekcí kódu). 
Jednotlivé sekce zdrojového kódu je nutno doplnit o vysvětlující text (komentáře) k přiblížení chodu programu. 

 
 

2.7.3  Algorithmus - Algoritmus 
Der Algorithmus ist so aufzubauen, dass maximale Sicherheit für die Bedienung sichergestellt ist. Im 
automatischen Zyklus sind alle Sensoren, bewegliche Komponenten und die Peripherie auf fehlerfreie Funktion zu 
prüfen. Beim Zyklus Start ist das in der Aufnahme eingelegte Teil auf Vollständigkeit zu kontrollieren (Einzelteile, 
wo möglich). Wird ein Fehler festgestellt (falsche Variante, Zusammenbau nicht vollständig, etc.), wird der Zyklus 
mit einer Meldung abgebrochen. 
 
Maschinenfehler, die zum Zyklusabbruch führen haben zu Folge, dass dem gerade bearbeiteten Teil der Status 
N.i.O. zugeordnet wird und das Teil wird als solcher behandelt. Zustände, die eine Handlung des Bedieners 
erfordern, sind auf dem Display zu visualisieren.  
 
Die Teile-Kontrolle in der Aufnahme nach dem Start wird vor und nach dem Schließen des Schutzschildes 
durcheführt. Die zweite Kontrole erfolgt als Sicherheit, dass während der Abwärtsbewegung des Schutzschildes 
keine Manipulation am Teil vorgenommen wurde. 
 
Die Software muss ausführlich kommentiert (Bausteine, Netzwerke, Blöcke) und der Algorithmus dokumentiert 
sein. 
 
Při tvorbě schéma algoritmu řídící  aplikace je třeba dbát na to, aby chodem programu byla zajištěna maximální 
bezpečnost obsluhy. Během jednoho výrobního (automatického) cyklu stroje se ověřuje bezchybná činnost všech 
senzorů, pohyblivých elementů a periferií. Při spuštění automatického výrobního cyklu se kontroluje úplnost 
založeného dílu v zakládání (co nejvíce jednotlivých dílů). Je-li při této kontrole zjištěna chyba (záměna typu, nebo 
neúplná sestava apod.), automatický cyklus se ukončí s hlášením pro obsluhu o nutné nápravě na díle. 
 
Chyby stroje, které vedou k přerušení automatického cyklu, mají za následek, že právě opracovávanému dílu je 
přiřazen status chyby a s dílem  je dále patřičně nakládáno. Stavy, které vyžadují zásah obsluhy, jsou 
vizualizovány na displeji. 
 
Díl založený v zakládání se po startu kontroluje před vysunutím ochranného krytu a po něm. Druhá kontrola je 
provedena jako jistota, že během vysouvání krytu nedošlo k manipulaci na založeném dílu. 
 
Software musí být detailně  komentován (moduly, sítě, bloky) a algoritmus chodu programu dokumentován. 

 
 

2.7.4  Schrittketten - Krokovací řetězce 

Alle Schrittketten werden zentral, in einem Funktionsbaustein, aufgerufen und verwaltet. Die 
Weiterschaltbedingungen sind in FUP zu programmieren. Jeder Schrittmerker ist nur so lange aktiv (logisch 1), 
solange der zugehörige Schritt aktiv ist. Wenn nicht zwingende Gründe dagegen sprechen sind die Schrittketten- 
FB´s mit dem Standardparametersatz aufzurufen. Die Schrittkettenverwaltung (z.B. Betriebsart, Schrittanwahl, 
Schrittkette initialisieren, usw.) ist nur über die Schrittkettenparameter zu realisieren. 
 
Všechny řetězce kroků jsou volány a řízeny centrálně ve funkčním bloku. Podmínky pro spínání jsou 
naprogramovány v FUP. Každý Merker kroku je aktivní (logická 1) pouze po dobu, kdy je aktivní příslušný krok. 
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Pokud proti tomu neexistují naléhavě nutné důvody, jsou funkční bloky krokování volány se standardními 
parametry. Správa řetězců kroků (např. provozní režim, volba kroku, inicializace kroku, atd.) je realizována pouze 
pomocí parametrů řetězce kroků. 
 
 Pro každý regulační obvod je naprogramován samostatný funkční blok. 

 
 

2.7.5 Regelung (Temperatur, u.ä.) - Regulace (teplota, a pod.) 
Für jeden Regelkreis ist ein gesonderter Funktionsbaustein zu programmieren. 
 
Pro každý regulační obvod je naprogramován samostatný funkční blok. 
 
 

2.7.6 Symbolik - Symbolika 

Alle im Programm verwendeten absoluten Adressen und Variablen müssen eine symbolische Adresse haben und 
aussagefähig kommentiert sein. 
 
Všechny v programu použité absolutní adresy a proměnné musí mít symbolickou adresu a musí obsahovat dobře 
vypovídající komentář. 
 
 

2.7.7 Standard-Funktionen - Standardní funkce 

Zur Vereinfachung der Diagnostik und der Fehlerlokalisierung sind bestimmte Funktionen standardisiert. Sie 
werden im Einzelnen mit dem Lieferanten abgesprochen. 
 
Pro zjednodušení diagnostiky a lokalizování chyb jsou určité funkce standardizovány. Tyto budou s dodavatelem 
jednotlivě projednány. 
 
 

2.7.8 Reserve - Rezerva 
 
 

2.8   Kennzeichnung, Warnschilder - Značení, varovné štítky 
Am Schaltschrank ist, gut sichtbar, ein Schild mit folgenden Angaben anzubringen: 
Name, Anschrift und Rufnummer des Lieferanten 
Serien-, Typ- oder Projektnummer, Stromlaufplan-Nr. 
Bemessungsspannung, Phasenzahl, Frequenz, und Bemessungsstrom (gemäß EN 60 204) 
 
Warnschilder gemäß EN 60204-1 sind vorzusehen.  
 
Na rozvaděči je umístěn dobře viditelný štítek s následnými údaji: 
 
Jméno, adresa a telefonní číslo dodavatele 
Číslo série, typu nebo projektu a číslo elektroplánu  
Síťové napětí, počet fází, frekvence a jmenovitý proud (dle EN 60 204) 
 
Nutno zohlednit varovné štítky dle EN 60204-1. 

 
 

2.9    USV Pufferung - UPS zálohovací napájení 

Hersteller - APC 
On–line  Version 
LED Status Anzeige von Betrieb und Bateriewechsel  
Temperaturbereich t < 40°C 
Nennleistung: Standard  Typ   
Höhere Nennleistung nach Belastung und Anlagetyp  
Line-Interactive System Shut Down 
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  PC - UPS  
  Leibinger - UPS 
  Andere Geräte –UPS 
 
APC – výrobce 
Verze on-line 
Optická kontrola dlouhodobého stavu baterie ( pro údržbu ) 

Prostředí t < 40 C 

Výkonový standard  Typ   
Vyšší výkon UPS dle typu zařízení 
Nastavení funkce SHUT-DOWN  ( řízené odpojení )mezi  
   PC - UPS  
   Leibinger - UPS 
   Ostatními zařízeními – UPS 

 
 

2.10  Prüfungen - Zkoušky 
(siehe Punkt 1.2.2 ) 
Viz bod 1.2.2 

 
 

3.0 Teil 3 Mechanik - Část 3 Mechanika 
 
 
3.1   Maschinenabmessungen - Rozměry stroje 
Die Maschinenabmessung ist mit dem Auftraggeber spätestens bei der Konstruktionsdurchsprache 
abzusprechen. 
 
Maximale Transportabmessungen: 
Breite:  1600 mm 
Länge: 1400 mm 
Höhe: 2000 mm 
 
Rozměry stroje musí být odsouhlaseny s zadavatelem nejpozději při konstrukčním projednání. 
 
Maximální rozměry pro přepravu: 
šířka:   1600 mm 
délka:  1400 mm 
výška:  2000 mm 

 
 

3.2   Maschinengestell - Rám stroje 
Das Maschinengestell ist mit Alu-Profilen ITEM in der Abmessung mind. 40 x 40 mm aufzubauen. Es ist jedoch 
sicher zu stellen, dass die Maschine standsicher ist. Ist eine hohe Belastung der Maschine zu erwarten, z.B. 
durch Einbau schwerer Komponenten, kann das Gestell aus geschweißten Stahlprofilen aufgebaut werden. Dies 
ist jedoch bereits im Angebot der Maschine anzugeben. Das Schweißgestell ist dann in der Farbe Blau RAL 5010 
zu lackieren. 
 
Als Tischplatte ist vorzugsweise Aluminium zu verwenden.  
 
Rám stroje sestává z hliníkových profilů ITEM v rozměrech minimálně 40 x 40 mm. Musí být ale zaručeno stabilní 
ustavení stroje. Pokud se počítá s velkým zatížením stroje, např. zabudováním těžkých komponentů, je  možné 
rám sestavit ze svařených ocelových profilů. Toto je nutno uvést v nabídce stroje. Rám je pak lakován v modré 
barvě RAL 5010. 
 
Deska stolu je přednostně zhotovena z hliníku. 
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3.3   Maschinenaufbau - Konstrukce stroje 

Alle verwendeten Materialien und Komponenten müssen dem Stand der Technik entsprechen. Zugekaufte 
Komponenten sind der Eigenherstellung vorzuziehen, insbesondere Halterungen, Führungen, Lagerstellen. 
Maschinenteile dürfen keine scharfen Ecken und Kanten aufweisen. 
Alle Maschinenteile, die zur Wartung / Reparatur demontiert werden, sind zu verstiften. 
Als Verbindungsmaterial werden standardmäßig korrosionsgeschützte Innensechskant-Schraubverbindungen 
verwendet, nach Möglichkeit mit Verbindungselementen ITEM. Schlitzschrauben sind nicht zulässig. 
Alle relevanten Maschinenteile müssen gegen Korrosion geschützt sein. 
In Bohrungen mit Verbindungsbolzen sind Wechselbuchsen einzusetzen. 
Gleiche Bauteile, z.B. Aufnahmen sind zu nummerieren. 
Maschineneinheiten, z.B. einzelne Stationen sind in Modulbauweise auf separaten Grundplatten aufzubauen, 
damit sie im Falle einer Reparatur als komplette Einheit ausgebaut werden können. 
Bei Maschinen, die verschiede Varianten bearbeiten, muss der Variantenwechsel schnell und einfach sein. Der 
zulässige Zeitbedarf dafür ist im Lastenheft festgelegt. 
 

Alle Versorgungsanschlüsse sind an einer Stelle der Maschine anzuschließen. 
 
Všechny používané materiály a komponenty odpovídají současnému stavu techniky. Jsou upřednostňovány 
nakupované díly před vlastní výrobou součástek. Zvláště se jedná o držáky, vedení, pouzdra, atd. 
Mechanické provedení stavebních prvků nesmí vykazovat ostré rohy a hrany. 
Všechny části stroje, které musí být demontovány za účelem údržby / opravy, budou zajištěny kolíky. 
Standardním spojovacím materiálem jsou šroubové spoje s v provedení IMBUS s ochranou proti korozi, dle 
možností se spojovacími elementy ITEM. Šrouby se zářezy nejsou přípustné. 
Všechny relevantní stavební prvky musí být chráněny proti korozi. 
Ve vrtaných otvorech pro spojovací čepy musí být použita výměnná pouzdra. 
Stejné stavební díly, např. zakládání, jsou číslována. 
Strojní jednotky, např. jednotlivé stanice, musí být sestaveny modulovým způsobem na samostatných 
základových deskách, aby je v případě opravy bylo možno vyjmout jako celek. 
U strojů, které zpracovávají různé varianty, musí být přestavení na novou variantu rychlé a jednoduché. Přípustný 
čas je uveden v sešitu zadání. 
 
Všechna napájení jsou připojena na jednom místě stroje. 

 
 

3.3.1  Gestaltung Bedienbereich - Uspořádání pracoviště obsluhy 
Der Bedienbereich ist unter Beachtung der Norm DIN 33406 " Arbeitsplatzmaße im Produktionsbereich " zu 
gestalten. Insbesondere ist auf Fuß- und Beinfreiheit zu achten. 
Die Festlegung der Maschine als Steh-/Sitz- oder Steh- und Sitzarbeitsplatz erfolgt im Lastenheft. Die Arbeitshöhe 
beträgt 950 mm. 
Für Sitzarbeitsplätze ist eine in der Höhe verstellbare Fußstütze anzubringen. Die Verstellung muss ohne 
Werkzeug möglich sein. 
Ausführung und Anordnung der Greifbehälter erfolgen nach Rücksprache mit dem Auftraggeber. 
Für n.i.O-Teile ist ein roter verschließbarer Behälter zur Aufnahme von 15 Teilen vorzusehen. Der Schließzylinder 
ist mit dem Auftraggeber abzusprechen. 
Die Konstruktion muss so gestaltet sein, dass keine Gefahr des Einziehens der Bedienung oder von 
Gegenständen in die Maschine besteht. 
Bei Maschinen mit Drehtisch ist der Bedienbereich vollständig durch Schutzverkleidung unter Beachtung der 
Maschinenrichtlinie 98/37/EG vom Arbeitsbereich der Maschine abzugrenzen. 
 
Obslužný prostor je uspořádán se zohledněním normy DIN 33406 „Rozměry pracovišť ve výrobní oblasti“. 
Obzvláště je nutno dbát na volný prostor pro nohy. 
Stanovení stroje jako pracoviště pro stání, sezení nebo kombinované pro stání a sezení je dáno sešitem zadání. 
Pracovní výška je 950 mm. 
 
U pracovišť pro sezení musí být zohledněna výškově nastavitelná podložka por nohy. Přestavení musí být možné 
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bez pomoci nářadí. 
Provedení a umístění zásobníků pro díly je nutno domluvit se zadavatelem. 
Pro vadné díly nutno zohlednit červenou zamykatelnou nádobu s kapacitou 15 dílů. Provedení zámku nutno 
domluvit se zadavatelem. 
Konstrukce stroje musí být realizována tak, aby byla dostatečná ochrana proti vtažení obsluhy nebo předmětů do 
pracovního prostoru stroje. 
U strojů s otočným stolem musí být prostor obsluhy kompletně oddělen ochranným krytováním od pracovního 
prostoru při zohlednění normy EN 294. 

 
 

3.3.2  Maschinen- / Schutzverkleidung - Krytování stroje a ochranné krytování 
Die Maschine ist von allen Seiten und von oben mit einer Schutzumhausung aus Alu-Profilen ITEM oder 
kompatibel, min. 30 x 30 mm und durchsichtigen Polycarbonatscheiben Makrolon, klar, min. 5 mm stark zu 
verkleiden. 
Da, wo ein Zugang für Wartung, Einstellungen und Reparaturen erforderlich ist, sind Service-Türen vorzusehen. 
Sie sind mit Sicherheitsschaltern, Arretierhilfen und Griffen zum Öffnen zu versehen. Servicetüren mit einer 
Breite/Höhe von mehr als 600 mm sind mit einem Rahmen zu versehen. Die maximale Türbreite darf 800 mm 
nicht überschreiten. 
An die Türen auf der Seite zum Öffnen ist ein Band in der Farbe gelb/schwarz über die ganze Höhe anzubringen. 
Vor allen durch Beschädigung gefährdeten Maschinenteilen, z.B. pneumatische Wartungseinheit o.ä., ist ein 
Anfahrschutz anzubringen. 
 
Stroj je krytován ze všech stran a shora hliníkovými profily ITEM nebo kompatibilní, min. 30 x 30 mm a čirými 
polykarbonátovými deskami Makrolon, min. 5 mm silnými. 
Tam, kde je nutný přístup pro údržbu, nastavování a opravy, je nutno instalovat servisní dveře. Tyto dveře jsou 
vybaveny bezpečnostními spínači, aretovacími pomůckami a madly pro otevírání. Servisní dveře širší/vyšší než 
600 mm nutno opatřit rámem. Maximální šířka dveří nesmí překročit 800 mm. 
Na otevírané straně dveří je nutno v celé výšce umístit žluto-černou výstražnou pásku. 
Na všech místech stroje, kde hrozí jeho poškození, např. pneumatická úpravna vzduchu apod. nutno umístit 
patřičnou ochranu. 

 
 

4.0 Teil 4 Pneumatik - Část 4 Pneumatika 
 
 
4.1   Allgemein - Všeobecné 
Für die Pneumatik werden grundsätzlich Komponenten aus dem Fertigungsprogramm FESTO verwendet.   
Für Drehantriebe oder Greifer können auch Fabrikate der Firmen SMC oder Schunk eingesetzt werden. 
Als Reserve ist je ein Ventil pro Typ, die restliche Reserve bis 25 % freie Plätze vorzusehen. 
 
Maschinen mit einer pneumatischen Steuerung müssen analog einer elektrischen / elektronischen Steuerung 
aufgebaut werden. Sie müssen einen Hauptschalter, Komponenten für die NOT-HALT Abschaltung, Zähler I.O- 
n.i.O.-Teile, Grundstellungsanzeige, usw. aufweisen. 
 
Používají se výhradně pneumatické prvky z výrobního programu FESTO. Rotační pohony a manipulátory možno 
použít od firem SMC a Schunk. 
 
Požadovaná rezerva je jeden ventil každého použitého typu, zbytek rezervy do 25 % zohledněním volných míst 
ve ventilových blocích. 
 
Stroje s pneumatickým řízením musí být koncipovány obdobně jako elektrické / elektronické řízení. Musí 
obsahovat hlavní vypínač, komponenty pro nouzové zastavení, počítadlo dobrých a vadných dílů, signalizaci 
výchozí polohy, atd. Jako pneumatické řízení je možno použít typ Quickstepper od firmy Festo. 

 
 

4.2 Zugänglichkeit und Einstellmöglichkeiten - Přístupnost a možnost  nastavování 
Alle Bauteile der pneumatischen Ausrüstung sind so zu montieren, dass Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten 
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leicht und gefahrlos durchgeführt werden können.  
 
Alle Einstell-Parameter (Druck, Zeit) sind lückenlos zu dokumentieren und auf Schildern an der Vorrichtung 
sichtbar zu befestigen. Falls Einstellmöglichkeiten am betreffenden Bauteil vorhanden sind, so ist der Defaultwert 
zu markieren. 
 
Wird zur Auswertung bestimmter Prüfmerkmale Merkmale am Teilen ein Druckluft-Manometer verwendet, so ist 
ein Digitalmanometer mit Auswertung der unteren und oberen Toleranz einzusetzen.   
 
Alle einstellbaren Komponenten dürfen weder von außen noch vom Bedienbereich aus zugänglich sein. Das 
gleiche gilt auch für alle übrigen einstellbaren Einheiten. 
 
Všechny stavební prvky pneumatického vybavení jsou montovány tak, aby seřizovací a servisní práce bylo možno 
provádět jednoduše a bezpečně. 
 
Všechny parametry k nastavení (proud, napětí, tlak, síla, teplota, dráha, atd.) musí být úplně dokumentovány a 
viditelně připevněny na zařízení. Jsou-li na příslušné součástce k dispozici možnosti nastavení, je nutno označit 
hodnotu základního nastavení. 
 
Pokud je použit manometr tlakového vzduchu pro vyhodnocení určitých kontrolních znaků dílů, musí být použit 
digitální manometr s vyhodnocením horní a dolní tolerance. 
 
Všechny nastavitelné komponenty nesmějí být přístupné zvenčí nebo z prostoru obsluhy. 

 
 

4.3   Luftversorgung - Napájení 
Unser Werksnetz ist auf einen Versorgungsdruck von 7 +/-2 bar ausgelegt. Die Maschinen sind für einen 
Netzdruck von 6 +/-1 bar auszulegen. Ein Druckabfall unter 5 bar muss zu einem Maschinenfehler führen. 
 
Maschinenanschluss an die Luftverteilung muss von der Außenseite der Maschine über eine Standard-
Schnellkupplung erfolgen.  
 
Wenn einzelne Anlagenkomponenten keine bessere Druckluft-Güteklasse verlangen, so ist die Klasse 5 nach DIN 
ISO 8573-1 Standard, wobei der Reststaubgehalt der Klasse 2 und der Restwassergehalt der Klasse 4 entspricht. 
 
Falls ein Proportionalventil verwendet ist, z.B. an einer Nietmaschine, muss ein Filter für mechanische Partikel 
vorgesehen werden. 
 
Wenn Anlagenkomponenten einen Zusatz von Öl benötigen und keine Zentralschmierung vorgesehen ist, so ist 
ein Öler direkt vor dem verbrauchenden Bauteil zu installieren. 
 
Wenn der Hersteller kein anderes Öl vorschreibt, ist nur Hydrauliköl nach DIN 51524-HLP 32 zu verwenden. Die 
Kennzeichnung der vorgeschriebenen Ölsorte muss am Ölbehälter angebracht sein. 
 
Naše podnikové pneumatické rozvody jsou uzpůsobeny na napájecí provozní tlak 7 barů s tolerancí +/-2 bary. 
Stroje nutno přizpůsobit na tlak 6 +/-1 bar. Pokles tlaku pod 5 barů musí být vyhodnocen a signalizován jako 
chyba stroje. 
 
Připojení stroje k pneumatickému rozvodu musí být řešeno zevně stroje standardizovanou rychlospojkou. 
 
Pokud jednotlivé součásti  pneumatických obvodů stroje (zařízení) nevyžadují lepší třídu tlakového vzduchu, pak 
je standardem třída 5 dle DIN ISO 8573-1, přičemž obsah zbytkového prachu odpovídá třídě 2 a obsah zbytkové 
vody třídě 4. 
 
Jestliže je v konstrukci stroje použit proporcionální ventil (i jako např. stavební prvek nýtovačky) je nutno vřadit do 
pneumatického obvodu filtr mechanických částeček. 
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Není-li v konstrukci stroje použito centrální mazání vzduchu a jednotlivé součásti zařízení přídavek oleje vyžadují, 
pak je nutno zásobování olejem instalovat přímo před příslušnou součástkou. 
 
Pokud výrobce nepředepisuje jiný olej, musí se používat pouze hydraulický olej dle DIN 51524-HLP 32. 
Předepsaný olej musí být označen v místě nádržky oleje. 

 
 

4.4   Hauptschalter - Hlavní vypínač 

Jede Anlage ist mit einem handbetätigten abschließbaren Hauptluftventil auszurüsten. Das Hauptluftventil muss 
an der Außenseite der Maschine an einer gut zugänglicher Stelle angebracht und gekennzeichnet sein. 
 
Každé zařízení s pneumatickým obvodem musí být vybaveno ručně ovladatelným hlavním ventilem tlakového 
vzduchu. Hlavní ventil musí být umístěn a označen zevně stroje na dobře přístupném místě a musí být 
uzamykatelný. 

 
 

4.5   Zentrale Wartungseinheit - Centrální jednotka úpravy vzduchu 
Jede Maschine, die pneumatische Komponenten enthält, muss mit einer Wartungseinheit FRC der Baureihe D 
ausgestattet sein. Die Type ist abhängig von der augenblicklichen Luftdurchflussmenge: 

  Maxi 

 Midi 

 Mini 
Standard-Type ist die Reihe Midi. 
 
Die einzelnen Komponenten sind in folgender Reihenfolge zu installieren: 

 Luftanschluss über Schnellkupplung fa REKTUS Typ 26 LW 7,2 

 HE-D - Haupteinschaltventil, verschließbar 

 LFR-D - Filter, Wasserausscheider, abschließbarer Druckregelventil mit Analog-Manometer – (überwacht 
 bereits den geregelten Eingangsdruck, Pneumatik-Kreis I) 

 FRM-D - Verteiler (nicht benutzte Anschlüsse sind verschlossen) 

 LOE - Luftöler mit Vorratsbehälter (falls erforderlich) 

 HEE-D - Einschaltventil elektrisch 

 HEL-D - Druckaufbauventil 

 FRM - Verteiler mit Digital-Manometer (überwacht den Maschinen-Arbeitsdruck, mit ihm kann man einen 
 Fehler im Ventil HEE ausschließen – Pneumatik-Kreis II) 
 
Vor dem Hauptluftventil ist eine Steckkupplung vorzusehen 
 
 
Každé zařízení s pneumatickými obvody musí obsahovat centrální jednotku úpravy vzduchu FRC z řady D. 
Volba typu vyplývá ze spotřeby vzduchu stroje (okamžité průtokové množství): 

 Maxi 

 Midi 

 Mini 
Standardní typ je řada Midi. 
 
Jednotlivé komponenty jednotky jsou instalovány v následujícím pořadí: 
 

 Přívod tlakového vzduchu přes rychlospojku fa REKTUS Typ 26 LW 7,2 

 HE-D – Hlavní uzamykatelný ventil 

 LFR-D - Filter, odlučovač vody, uzamykatelný regulátor tlaku s analogovým manometrem – (monitoruje již 
 regulovaný vstupní tlak stroje, pneumatický okruh I) 

 FRM-D – Rozdělovací kostka (nevyužité výstupy jsou zaslepeny) 

 LOE – Maznice vzduchu s nádržkou (je-li nutno) 

 HEE-D – Elektrický ventil 

 HEL-D – Pomalonáběžný ventil 



 
 

Anlage / Formular Ausg. 2 

1-1-0015 Anforderungskatalog für die elektrische, mechanische und 
pneumatische Ausrüstung von Maschinen, Anlagen und Vorrichtungen 

vom 28.01.13 

 

Seite 41 / 46 

 FRM - Rozdělovací kostka s digitálním manometrem tlaku – (monitoruje pracovní tlak stroje, lze jím 
 vyloučit chybu elektrického ventilu HEE, pneumatický okruh II). 
 
Před hlavním ventilem je požadována vzduchová přípojka. 

 
 

4.6   Digitalmanometer - Digitální manometr 
Mit dem Digitalmanometer werden der maximale und minimale Anlagendruck überwacht. 
 
Digitálním manometrem je kontrolován minimální a maximální tlak v zařízení. 

 
 

4.7   Pneumatik-Ventile - Pneumatické ventily 
 
 

 

4.7.1  Ventilinseln - Ventilové moduly 

Generell werden Ventilinseln Typ CPV 14 Sonder Multipol verwendet: 

 4-fach 

 6-fach 

 8-fach (Standard) 
Standard ist die Größe 14, je nach Anforderungen ist auch die Größe 10 möglich. Generell ist der pneumatische 
Sonder-Multipol zu verwenden. Als elektrischer Anschluss sind folgende Möglichkeiten zulässig: 

 MP - Multipolanschluss 

 DP -  Profibusanschluss 

 IP –  LWL-Anschluss 
 
Obecně se používají ventilové moduly typ CPV 14 Sonder-Multipol: ? 

 4-násobný 

 6-násobný 

 8-násobný (standard) 
 
Standardní velikost je 14, dle požadavků je možná velikost 10. Elektrické připojení je v těchto provedeních možné: 

 MP - Multipol 

 DP – Profibuss 

 IP - světlovodiče 

 
 

4.7.2  Einzelventile - Jednotlivé ventily 
Folgende Baureihen für Einzelventile können verwendet werden: 

 CPE 

 MEH 

 Tiger Classic 
Ausführung der Anschlußstecker mit LED-Zustands-Anzeige 
 
Mohou být použity jednotlivé ventily řady: 

 CPE  

 MEH 

 Tiger Classic 
Elektrické napájení ventilů výhradně přes konektor se signalizací stavu (LED). 

 
 

4.7.3  Art der Ventile - Druhy ventilů 
Standardmäßig werden - sowohl für Ventilinseln wie auch für Einzelventile - 2x3/2-Wege verwendet. 
1x5/2-Wege Ventile möglich. 
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Um sicherheitstechnisch eine Ein-Fehlersicherheit (Kategorie 3) herzustellen sind 3/2-Wege-Ventile zu 
verwenden (durch die Kombination mit dem Hauptluftventil). Bei Pneumatikventilen, wo während der 
Grundstellungsfahrt Gefahr einer Kollision mit anderen Ventilen besteht, sind 2x3/2-Wege-Ventile zu entlüften. 
Die Funktion der Entlüftung muss bei Verwendung dieser Ventile immer in die Betriebsart Hand implementiert und 
deren Ansteuerung zugänglich gemacht werden. 

 
Standardně jsou jak pro ventilové moduly, tak pro jednotlivé ventily používány1x 5/2- a 2x3/2 cestné ventily.  
 
U pneumatických ventilů, kde během nastavení stroje do výchozí polohy hrozí nebezpečí kolize s jinými ventily 
(válci) musí být 2x3/2-cestné ventily odvzdušněny. Při použití těchto ventilů musí být funkce odvzdušnění vždy 
implementována v ručním režimu a její nastavení (aktivace) musí být přístupné. 

 
 

4.8   Druckregelventile - Ventily regulace tlaku 
Bei Bedarf ist die Pneumatik um Druckregelventile zu ergänzen. Sie werden ausschließlich mit analogen oder 
digitalen Manometern verwendet. Die Regler müssen gegen Verstellen gesichert sein (Kontermutter, 
abschließbar). Die Reglereinstellung muss ohne Werkzeuge möglich sein. 
 

Ist von der Reglereinstellung direkt das Ergebnis der Teilekontrolle abhängig, so ist ein Digitalmanometer mit 
Drucküberwachung vorzusehen. 
 

V případě potřeby musí být pneumatika doplněna ventily regulace tlaku, výhradně v provedení s analogovým 
nebo digitálním manometrem a se zajištěním proti změně nastavení (jistící matice nebo zamykatelné).  Nastavení 
regulátoru musí být možné bez použití nástrojů. 
 
Je-li na nastavení regulátoru závislý přímo výsledek kontroly dílu, musí být použit digitální manometr s 
vyhodnocením nastaveného tlaku řídícím systémem 

 
 

4.9  Drosselrückschlagventile - Zpětné škrtící ventily 
Alle Pneumatikzylinder müssen grundsätzlich mit von Hand einstellbaren Drosselrückschlagventilen versehen 
sein. Ausnahme Zylinder Schutzschild Bedienraum. Hier erfolgt die Einstellung mit einem Schrauber und 
Kontermutter. 
 

Všechny pneumatické válce musí být zásadně opatřeny ručně nastavitelnými škrtícími ventily. Vyjímku tvoří válec 
ochranného krytu prostoru obsluhy. Zde se nastavení provede šroubovákem a jistící maticí. 

 
 

4.10  Pneumatikzylinder - Pneumatické válce 
Es sind grundsätzlich Zylinder der Fa. Festo zu verwenden. Für Drehantriebe oder Greifer können auch Fabrikate 
der Firmen SMC, Sommer oder Schunk eingesetzt werden. 
Bei Zylindern, die nicht thermisch belastet sind, sind grundsätzlich Steckkupplungen (Festo Quickstar-
Steckverschraubung) zu verwenden. 
Es ist auf die richtige Dimensionierung der Kolbenstange und die richtige Zylinderführung zu achten. 
Die Arbeitsposition des Zylinders ist bezogen auf die Maschinen-Grundstellung: 

 Kolbenstange in Position entsprechend der Grundstellung -> Zylinder in Grundstellung 

 Kolbenstange in Endlage entgegengesetzt der Grundstellung  -> Zylinder in Arbeitsposition 
 
Alle Zylinder sind grundsätzlich mit Endlagenkontrolle und Abluftdrosseln zu versehen. 
 
Používají se výhradně pneumatické válce z výrobního programu FESTO. Rotační pohony a manipulátory možno 
použít od firem SMC a Schunk. 
U válců, které nejsou termicky namáhané, zásadně použít rychlospojky (Festo Quickstar-Steckverschraubung) 
Nutno dbát na správné dimenzování pístnice a vhodné vedení válce. 
Pracovní poloha válce se uvažuje vzhledem k výchozí poloze stroje. 

 Pístnice válce je v poloze odp. výchozí poloze stroje = válec je ve výchozí poloze 
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 Pístnice válce je v koncové poloze oproti výchozí poloze stroje = válec je v pracovní poloze 
 
Všechny válce jsou zásadně vybaveny kontrolou koncové polohy a škrtícím ventilem výstupního vzduchu. 

 
 

4.11 Senkrecht oder schräg positionierte Linearantriebe - Svisle nebo šikmo 
 polohované lineární pohony 
Sie sind grundsätzlich mit einem steuerbaren Rückschlagventil (HGL) zu versehen das über die Hauptluft hinter 
dem elektrischen Einschaltventil versorgt wird. Ein Anschluss des Verteilers (FRM) in der 
Wartungsgerätekombination ist dafür zu verwenden. Die Verschlauchung ist in der Farbe silber auszuführen. 
 
Pohony, jejichž pracovní pohyb je šikmo nebo svisle, musí být zásadně vybaveny řízeným zpětným ventilem 
(HGL), který je napájen přes hlavní vzduch za elektrickým hlavním ventilem. Připojení na rozdělovací kostce 
(FRM) hlavní úpravné jednotky vzduchu nebo přímo na terminál (typ Festo 176057) CPV14-B5-5/3G-1/8 

 
 

4.12  Pneumatikverteilung und Farbgebung der Verschlauchung 

Die Standardverschlauchung wird mit PUN Duo 6x1BS und PUN Duo 4x0.75BS ausgeführt. 
 
Die Zylinder und Ventile sind farbenkodiert anzuschließen: 
 
schwarz -> Luftkreis für Zylinderbewegung in die Grundstellung 
blau   -> Luftkreis für die Zylinderbewegung in die Arbeitsstellung 
 
Schlauchleitungen zur Druckluftversorgung sind in Silber auszuführen 
Schläuche der Zylinderanschlüsse (blau /schwarz) sind zu kennzeichnen. Da, wo eine Verwechslung der 
Anschlüsse möglich ist, sind beide Enden zu kennzeichnen. 
Die Luftschläuche sind in Kabelkanälen oder von außen zu öffnenden Energieketten zu verlegen. 
 
Standardní rozvody jsou v provedení PUN Duo 6x1BS a PUN Duo 4x0.75BS. 
 
Barevný kód pro připojení válců a ventilů: 
  
Černá -> obvod pohybu válce do výchozí polohy 
Modrá -> obvod pohybu válce do pracovní polohy 
 
Hadice pro hlavní přívod vzduch jsou v barvě stříbrná. 
Hadice připojení válců (černá/modrá) musí být označeny. Tam, kde může dojít k záměně přípojů, nutno označit 
oba konce. 
Hadice musí být uloženy v kabelových kanálech nebo z vnější strany otevíratelných energetických řetězových 
vedeních. 

 
 

4.13  Verschraubungen - Šroubové spoje 
Alle Komponenten der Festo Quickstar-Steckverschraubungs-Serie sind zulässig. Gerade Verschraubungen (QS) 
sind in der Innensechskantversion zu verwenden. 
 
Možno použít všechny komponenty od firmy Festo, serie Quickstar, nástrčné šroubové spoje. Přímé spoje (QS) v 
provedení vnitřní šestihran. 

 
 

4.14  Komponenten- und Potential-Kennzeichnung - Značení komponentů a potenciálů 
Alle Komponenten müssen eindeutig analog der Elektro-Norm gekennzeichnet werden. 
 
Všechny komponenty musí být jednoznačně označeny analogicky s elektotechnickou normou. 
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5.0 Teil 5 ,Technische Dokumentation - Část 5, Technická dokumentace 
 
 

5.1   Allgemein - Všeobecné 
Alle Unterlagen und Beschreibungen sind vollständig in deutscher oder tschechischer Sprache auszuführen. Die 
zur Verwendung kommende Sprache wird bei der Auftragsvergabe festgelegt. (Ausnahme: Technische 
Datenblätter, die den zugekauften Komponenten beigelegt sind). Für den Inhalt und die Ausführung der 
Dokumentation gilt die EG-Maschinenrichtlinie 98/377EG, Anhang V. Die Elektrodokumentation ist gemäß EN 
60204 –1 auszuführen. 
Technische Dokumentation - siehe Muster in der Anlage. 
 
Všechny podklady a popisy musí být kompletně provedeny v německém nebo českém jazyce. Který jazyk nutno 
použít, bude stanoveno při zadání zakázky. (Vyjímka: technické listy, přiložené k nakupovaným komponentům). 
Obsah a provedení dokumentace musí odpovídat  NV 24/2003sb / 98/37/EG, příloha V. Provedení 
elektrotechnické dokumentace dle EN 60 204-1. 
Technická dokumentace – viz vzor v příloze. 

 
 

5.2  Betriebsanleitung - Provozní návod 
Die Betriebsanleitung muss, gemäß Maschinenrichtlinie 98/37/EG, Anhang I und DIN EN 292 Teil 2, alle 
Informationen enthalten, die erforderlich sind um die Maschine vollständig zu bedienen und zu warten. Für jede 
Zusatzausrüstung der Maschine ist eine komplette Betriebsanleitung zu liefern. 

 
Provozní návod musí dle NV 24/2003sb / 98/37/EG, příloha I a EN 292 část 2 obsahovat všechny informace, 
které jsou potřebné pro úplnou obsluhu a údržbu stroje. Ke každému přídavnému zařízení stroje nutno dodat 
vlastní kompletní provozní návod. 

 
 

5.3   Schaltungsunterlagen - Elektrodokumentace 

Für Schaltungsunterlagen ist das Format DIN A 4 verbindlich.  
Folgende Normen sind zu beachten: 
EN 60617 Grafische Symbole 
EN 61082 Dokumente der Elektrotechnik 
EN 61175 Kennzeichnung für Signale und Verbindungen 
EN 61346 Strukturierungsprinzipien und Referenzkennzeichen 
EN 61355 Klassifikation und Kennzeichnen von Dokumenten 
 
Die Schaltungsunterlagen sind bei der Vorabnahme C1 zur Einsicht vorzulegen 
 
Alle eingestellten Parameter (Strom, Spannung, Druck, Zeit, Temperatur, Weg usw.) sind lückenlos zu 
dokumentieren und an dem jeweiligen Einstellelement sichtbar zu befestigen (TYPE: DURA...).  
Die Schaltungsunterlagen (Stromlaufpläne, Klemmenpläne, Stücklisten usw.) sind in zweifacher Ausfertigung und 
als CD in den Formaten E-Plan, TreeCad oder DXF zu liefern. Bei E-Plan sind auch die vom Lieferanten 
hergestellten Makros zu übergeben. 
Werden bei der Inbetriebnahme einer Maschine vom Lieferanten Schaltungsänderungen durchgeführt, muss dem 
Auftragsgeber ein gültiger Satz Schaltungsunterlagen mit eindeutigen verbindlichen Handrevisionen übergeben 
werden. Spätestens 3 Wochen nach der Inbetriebnahme ist ein verbindlicher und revidierter Satz 
Schaltungsunterlagen nachzuliefern. 
 
Pro elektrodukumentaci je závazný formát DIN A 4 při dodržení následných norem: 
EN 60617 Grafické symboly 
EN 61082 Dokumenty elektrotechniky 
EN 61175 Značení signálů a spojů 
EN 61346 Princip strukturování a značení odkazů 
EN 61355 Klasifikace a značení dokumentů 
Elektrodukumentaci nutno při předpřejímce C1 předložit k nahlédnutí. 
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Všechny nastavené parametry (proud, napětí, tlak, čas, teplota, dráha, atd.) musí být kompletně dokumentovány 
a na příslušném nastaveném prvku viditelně upevněny (typ DURA…). 
 
Součástí dodávky jsou dva exempláře elektrodokumentace (plán elektrického zapojení, plán svorkovnic, rozpisky, 
atd.)  a v elektronické podobě na CD ve formátu E-Plan, TreeCad nebo DXF. U provedení E-Plan nutno současně 
dodat makra, zhotovená dodavatelem. 
 
Budou-li dodavatelem při uvedení stroje do provozu provedeny změny v elektrickém zapojení, musí být zadavateli 
předána platná sada elektrodokumentace s provizorně zanesenou úpravou. Nejpozději tři týdny po uvedení stroje 
do provozu musí být předána sada revidované elektrodokumentace.  

 
 

5.4   Dokumentation Software - Dokumentace softwaru 
Das Steuerungsprogramm ist auf CD und zusätzlich in gedruckter Form die Querverweisliste, Symbolikdatei, 
Bausteinliste und Referenzliste zu liefern. In der Symbolikdatei sind alle verwendeten Bausteine, Eingänge, 
Ausgänge, Merker, Zeiten, Zähler usw. eindeutig zu benennen und zu kommentieren. Jeder Baustein ist mit 
einem Bausteinkommentar und jedes Netzwerk mit einem Netzwerkkommentar zu versehen. 
Ein weiterer Bestandteil der Dokumentation ist eine detailierte Beschreibung des Programm-Algorithmus inklusive 
Programmfluss, auch bei Fehlerzuständen (Aufruf einzelner Funktionen, Programmsprünge, Flag´s, etc. 
 
Řídící aplikaci systému je nutno dodat na datovém nosiči CD a současně v tištěné podobě tabulku křížových 
odkazů (Querverweisliste), tabulku symbolů, seznam součástí (Bausteinliste) a referenční seznam. 
V tabulce symbolů jsou jednoznačně pojmenovány a komentovány všechny součásti, vstupy, výstupy, ukazatele, 
časy, počítadla atd. Každá součást musí být opatřena komentářem (podává informaci o funkci součásti) a každý 
obvod musí být popsán komentářem k obvodu (podává informaci o úloze obvodu) a při vyvolání součástí 
v obvodu s komentářem k obvodu (podává informaci o úloze a funkci vyvolané součásti). 
 
Další součástí dokumentace je detailní popis řídícího algoritmu včetně toku programu, též při chybových stavech 
(vyvolání jednotlivých funkcí, odskoky programu, ukazatele (flag´s), atd.). 

 
 

5.5 Dokumentation Mechanik, Pneumatik, Hydraulik - Dokumentace mechanika, 
 pneumatika, hydraulika 
Zeichnungen der Mechanik müssen beeihalten die Zusammenbauzeichnung der Anlage, der einzelnem 
Baugruppen und Einzelteilzeichnungen der Verschleißteile. Die Stückliste ist in den Zeichnungen beinhaltet oder 
als separates Dokument zu liefern. Die anlagenbezogene Funktion der einzelnen Komponenten muss aus den 
Pneumatik- bzw. Hydraulikplänen ersichtlich sein (Kurzbeschreibung, z.B. „Greifer Teileentnahme zu“). 
Stücklisten wie Mechanik. 
 

Výkresy mechaniky musí obsahovat sestavu zařízení, podsestavy jednotlivých stavebních skupin a detaily 
opotřebovatelných dílů. Rozpiska je obsažena ve výkresech nebo musí být dodána jako samostatný dokument. 
Funkce jednotlivých komponentů vztažená na dané zařízení musí být z pneumatických popř. hydraulických plánů 
zřejmá (krátký popis, např. „kleště vyjímání dílů sevřeny“). Rozpiska viz mechanika. 

 
 

5.6   Dokumentation in elektronischer Form - Elektronická forma dokumentace 

Die Dokumentation ist auf einem CD-Träger zu liefern und in einer Schutzhülle in den Dokumentations-Ordner 
einzuheften. Das Format der CD muss offen bleiben, um später eventuelle Änderungen ergänzen zu können. 
 
Dateninhalt auf der CD: 

 Verzeichnis der Dokumentation  

 Dokumentation entsprechend der gedruckten Form 

 Verzeichnis mit den Zeichnungen von mechanischen Gruppen und Zusammenbau, Einzelzeichnungen von 
Verschleiß- / Ersatzteilen und Pneumatik-Plänen im Format DXF 

 Aktuelle Version der Steuerungssoftware 

 Aktuelle Version der Installationssoftware einer speziellen Software-Tools und der zugehörigen Applikation, 
falls in der Maschine installiert 
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 Aktuelle Version des Stromlaufplanes 

 3D Datei 
 
Elektronická forma dokumentace je realizována na  datovém nosiči CD, který je spolu s jeho ochranným 
pouzdrem založen v tištěné průvodní dokumentaci stroje. Formát CD musí zůstat otevřen pro případné doplnění 
jeho obsahu o např. aktualizovanou verzi řídící aplikace. 
 
Struktura dat na nosiči CD: 

 Seznam dokumentace  

 Dokumentace odpovídající tištěné formě 

 Adresář s aktuální výkresovou sadou dokumentace strojních (pneumatických) částí a sestav a 
s výkresovou dokumentací zapojení pneumatických obvodů ve formátu DXF 

 Aktuální verze řídícího SW 

 Aktuální verze instalačního SW speciálního vývojového prostředí + vytvořené aplikace, jeli součástí stroje 
takový systém 

 Aktuální verze plánu elektrického zapojení stroje  

 3D data 
 


