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Mechanické ovládání

narážkou kladkou sklopnou kladkou,
akční v jednom
směru pohybu

příklady identifikace
připojení:
A = pracovní kanál
B = pracovní kanál
P = napájecí tlakový kanál
T = vratný tlakový kanál do nádrže
X = řídicí kanál
Y = pomocné zpětné vedení (svodové )
L = svodový kanál bez tlaku do nádrže
M = elektromagnetická cívka
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Ruční ovládání

Ovládání Ventily

Základní symboly

hydraulický
zdroj energie

přívod tlaku, 
uzavřený,

křížení

filtr

ohřívač hydraulické 
kapaliny v nádrži

rychlospojka se dvěma
jednosměrnými ventily
spojena;

rychlospojka se dvěma
jednosměrnými ventily
rozpojena;
průtok potrubím uzavřen

chladič bez řízeného 
proudění chladící
tekutiny

Funkční jednotka pro ventily s hlavními přívody (cestami ).
Počet cest odpovídá počtu čárek zobrazených
 nad a pod výchozím čtverečkem.

cesty a směr toku funkční jednotkou ventilu (rozvaděče )

průtokoměr

ukazatel hladiny kapaliny
(hladinoměr  )

indikátor teploty
(teploměr )

otáčkoměr

manometr

Ovládání tlakem

p1
p2

zapojte do kapalinového potrubí

nádrž, ukončení vratného potrubí
pod a nad hladinou oleje

nádrž uzavřená
víkem

nádrž otevřená do
atmosféry

hydrogenerátor,
hřídel  se točí doleva
(nejlépe  )  nebo doprava

rotační hydromotor,  
 hřídel se točí doprava
 (nejlépe  )  nebo doleva

filtr ventilace nádrže

filtr s obtokovým ventilem, s optickým indikátorem
znečištění a spínačem NO

plynový akumulátor hydraulického tlaku, oddělení
médií prostřednictvím :

membrány
(membránový
akumulátor )

vaku
(vakový
akumulátor )

pístu
(pístový
akumulátor )

motorový pohon hydrogenerátoru přes
 spojení hřídelovou spojkou

2
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3
2
1
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třícestné rotační připojení

základní prvky se 2, 3 a 4 přepínatelnými polohami.

funkce: těsné uzavření, sedlový ventil

proporcionální rozvaděč
dynamický regulační ventil s mezipolohami
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Rozvaděče a ventily

Rozvaděče Uzavírací ventily

Ventily

Tlakové a redukční ventily
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TPX1 X2

4/3- čtyřcestný, třípolohový hydraulicky ovládaný rozvadeč

A B

TP

4/3 - proporcionální rozvaděč s externí řídicí elektronikou
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Měřící a zobrazovací zařízení

Příslušenství

zobrazení průtoku

tlakový spínač, elektro-
mechanický, nastavitelný

P

senzor tlaku s analogovým
výstupním signálem

optický indikátor                  digitální diplej

senzor polohy
s analogovým
výstupním signálem

G

senzor polohy
s diskrétním
výstupním signálem

elektronicky nastavitelný tlakový spínač NO

4

hladinový spínač se
čtyřmi kontakty NC

L

elektrické monitorování hladiny
s analogovým výstupem
a s digitálním diplejem
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třícestný redukční ventil

X

plnící ventil akumulátoru
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Kombinované ovládání

Mechanické součásti

elektromagnetickou cívkou (solenoidem ) s jedním vinutím:

dvojstupňové
elektrohydraulické 

Aretace musí být symetricky sladěna s mechanickým
spojením.
S více než třemi aretacemi lze zobrazit počet pozic
nad aretací.

elektrickým motorem
s obousměrným pohybem

krokovým motorem

elektromagnetickými cívkami (solenoidy ) se dvěma vinutími,
aktivními směrem do a od ventilového prvku rozvaděče

dvojstupňové
ručněhydraulické a nebo
elektrohydraulické

Electrické ovládání

5

� aktivní směr
k ventilovému
prvku rozvaděče

� aktivní směr
od ventilového
prvku rozvaděče

ovládané
hydraulicky

B

TP

A

4/2 - čtyřcestný,
dvoupolohový
rozvaděč

X Y

Připojení musí být označeno ve schématu zapojení 
pomocí značení umístěného na komponentě, základu
nebo bloku (ISO 1219-2).

2/2 - dvoucestný/dvoupolohový rozvaděč 

� NC v klidu
uzavřen

� NO v klidu
otevřen

3/2 - třícestný,
dvoupolohový
rozvaděč NC, v klidu
uzavřen

1M1 1M2

1M1

A

P

3 - třícestný kohoutuzavírací ventil

jednosměrný ventil předepnutýjednosměrný ventil

B

XA
Jednosměrný ventil,
tlakově řízený

B2

B1

A2

A1
hydraulický zámek, spojení dvou
jednosměrných ventilů hydraulicky řízených

výběrový ventil
(s funkcí OR )

ventil s funkcí AND

B
A2A1 A1

Škrticí ventily a regulátor průtoku

škrticí ventil, 
nastavitelný průtok 

škrticí ventil, 
fixní průtok

nastavitelný jednosměrný
škrticí ventil s obtokem

škrticí clona, fixní průtok
necitlivý ke změnám
viskozity

B

A

BA

dělič průtoku, nezávislý
na tlakovém spádu

B2

A

B1

T

A

B B

A

třícestný regulátor
průtoku, nezávislý na
viskozitě kapaliny

dvoucestný regulátor
průtoku, nezávislý na
viskozitě kapaliny

B
A2

uzavřená 
odvzdušňovací 
 přípojka

tahemstiskem

otočením nožním
pedálem

rozvadeč aktivován ve výchozí poloze

A

P T

ovládané
pneumaticky

elektromagnetickou
cívkou nebo ruční

elektromagnetickou cívkou
nebo ruční, s aretací polohy
při pohybu vpravo

tahem
a stiskem

pákou

X Y

Konverze energie

hydrogenerátor s konstantním průtokem

hydrogenerátor s jedním směrem otáčením
s nastavitelným průtokem a s výběrem směru toku

reverzibilní jednotka hydrogenerátoru/hydromotoru
se dvěma směry průtoku, proměnným objemovým 
průtokem, se dvěma směry otáčení a s vnějším 
kanálem pro svod oleje 

rotační hydromotor 
s konstantním průtokem 
kapaliny na jednu otáčku
a dvěma směry otáčení

kyvný hydromotor 
s omezeným úhlem 
kyvu

elektromotor

kompaktní převodovka (zjednodušené znázornění )

jednočinný válec 
s vratnou pružinou, 
s připojením na 
svodový kanál oleje

dvojčinný válec s pístnicí

dvojčinný válec s průchozí pístnicí
různých průměrů, s nastavitelným
tlumeným dojezdem na obou koncích

plunžer, jednočinný hydromotor

teleskopický válec
jednočinný hydromotor

teleskopický válec
dvojčinný hydromotor

pneumaticko hydraulický multiplikátor
převádí pneumatický tlak p1
na vyšší hydraulický tlak p2

dvojčinný válec 
s odměřováním polohy
pístu na pístnici 

dvojčinný válec 
s integrovaným 
odměřováním polohy
pístu

Přenos energie

průtokové potrubí, napájecí potrubí, 
vratné potrubí a ohraničení komponent

vnitřní a vnější řídicí kanálek, odvzdušňovací potrubí
lekáž - svodové potrubí bez tlaku

rám s více komponenty

propojovací hadice

spojené
potrubí potrubí

průtok potrubím otevřen

klikou

pružinou do
výchozí polohy

pružinami do
výchozí střední polohy

4/3 čtyřcestný, třípolohový rozvaděč
- různé varianty střední polohy:

(1) - uzavřená střední poloha   
(2) - plovoucí (odlehčená ) střední poloha     
(3) - regenerační střední poloha
(4) - tandemová (obtoková ) střední poloha
 

(1)

(2)

(3)

(4)

3/2 - třícestný
dvoupolohový
elektrohydraulický
rozvaděč a s manuálním
ovládáním s aretací

4/2 - čtyřcestný, 
dvoupolohový
bistabilní elektrohydraulický
rozvaděč s dvoupolohovou
mechanickou aretací

4/3 - proporcionální rozvaděč dvoustupňový s interní
řídicí elektronikou bez zpětné vazby

4/3 - dvoustupňový servoventil s interní řídicí 
elektronikou a s interní mechanickou zpětnou
vazbou

3/2 třícestný/dvoupolohový sedlový rozvaděč NO
ovládaný solenoidem;  s koncovým spínačem NO

nastavitelný dvoucestný 
tlakový ventil bez 
tlumení

nastavitelný tlakový ventil 
s tlumením jako sekvenční, 
s odlehčením a s obtokem

nastavitelný dvoucestný
redukční ventil

nastavitelný dvoucestný
dvoustupňový redukční 
ventil

tlakový ventil
odlehčovací
externí řízení

proporcionální pojistný 
tlakový ventil
jednostupňový s interní 
elektronikou bez zpětné
vazby
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