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LYNRASKE ELEKTRISKE
SYLINDRE TIL ESNA AS

ESNA er et skipsdesignkontor for spesialfartøy
som spesialiserer seg på luftputekatamaranteknologi
som resulterer i fartøy med høy hastighet og lavt
drivstoff forbruk.

Suksessfulle løft med PRODUKTER FRA BIERI

En luftputekatamaran har en luftpute under skipet, forseglet av
katamaranskrog og gummiskjørt forut og akterut. En vifte lager
et overtrykk i luftputen som kan løfte opptil 80 % av båtens vekt.
Dette overtrykket reguleres av spjeld for enten å motvirke bølger i høy
hastighet, for å gi god komfort eller for å kontrollere båtens vertikale
bevegelse i lav hastighet (hiv kompensering).

Ofte gjøres dette med enkeltvirkende hydrauliske sylindre. Utfordringen er at store og tunge
belastninger vanligvis krever flere sylindre som jobber samtidig. Dette resulterer i ytterligere
krav til synkronisering av sylindrene. HYDACs Bieri fabrikk løser dette ved
å bruke sine radialstempelpumper hvor hvert stempel jobber mot hver
sin sylinder, for å sikre lik hastighet.

Erik Nerhus fra Esna uttaler følgende: HYDACs leveranse er elektriske
sylindre til kontroll av ventilasjonsspjeld. Disse spjeldene er avhengige
av lynraske sylindre for å gi best mulig demping i høy hastighet.
Vi valgte å gå for elektriske sylindre fra HYDAC da disse ga oss
hastigheten og nøyaktigheten som vi trengte. Ved å bruke elektriske
sylindre sparte vi også vekt og plass i forhold til å bruke tradisjonell
hydraulikk.
Oppfølgingen fra HYDAC og entusiasmen til å være med på nyskapning
har gitt oss et godt kundeforhold og vi ser frem til å jobbe sammen
i årene som kommer.

MKA Power Unit: System for løfting av store og tunge gjenstander
Stor last, ofte på flere tonn, som skal løftes og transporteres, krever avansert løfteutstyr.

MKA-enhet med 4 kretser på 700bar og følgende utstyr:
l Pumpestrøm på alle 4 uttak, uavhengig av lastfordeling
l Oljereservoar med avtakbart deksel for enkel service av pumpe
l	Ventilblokker og pustefilter er plassert på forsiden av oljereservoaret

og er lett tilgjengelige

l Elektrisk styreskap direkte på elmotoren
l Fjernkontroll med bryter arrangert i to parallelle linjer for heve / senke sylindre
l Styresystemet er ferdig koblet og klart til bruk

Vi i HYDAC ønsker ESNA lykke til videre og vi gleder oss over å kunne
delta i dette spennende prosjektet.

HYDAC KineSys
Electric Cylinders

Lasten løftes ved hjelp av fire synkroniserte sylindre og settes ned på transportruller for videre posisjonering.
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HPT 500 sensor informerer deg om
hvor lang levetid filteret har igjen.
Du kan planlegge neste utskiftning
i god tid!
THE TREND INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS (IIOT)
Trenden Industrial Internet of Things (IIOT) og kontinuerlig digitalisering gjør at vi
som komponentprodusent jobber hardt for å fylle behovene våre kunder har ifm dette.
Komponenter og systemer med en funksjonell tilleggsverdi for systembygger og
sluttbruker er spennende utviklingstemaer for oss i HYDAC.
Med tanke på prediktivt vedlikehold har HYDAC utviklet en analog sensor
for overvåking av et filters levetid (trykkfallsmåling), som hjelp av
en algoritme kan angi gjenværende levetid for filterelementer.
Sluttbruker kan enkelt organisere sin service - / og
vedlikeholdsplan samt at man sikrer at man utnytter
filterelementenes levetid 100 %.

Produktfordeler:
l Full utnyttelse av filtrene
l Service og vedlikehold kan planlegges proaktivt
l Ingen uforutsett nedetid

Intelligent bruk
av trykkbryter EDS 3400
OVERVÅK BLÆREAKKUMULATORENS FORLADETRYKK (p0)c
Kompressibiliteten til gass benyttes i en hydraulisk akkumulator for lagring av væsker
og gir deg kontroll på energi i hydrauliske systemer. Dette oppnås ved å lade et
forladetrykk (p0) på gassiden av akkumulatoren. Derfor er et presist forladetrykk helt
avgjørende for akkumulatorens funksjon.
HYDACs p0-vakt viser deg det reelle
forladetrykket i akkumulatoren. En programmert algoritme registrerer trykket i det
oljeventilen lukker, som er forladetrykket.

Produktfordeler:

LP: 250 bar / 4,5 to 14cm³/rev
HP: 700 bar / 0,47 to 2,71³/rev
KOMBINASJONSPUMPER MED HUL AKSEL
FOR IEC-STANDARDMOTORER
BIERIs nye radialstempelpumpe SKPI, kombinert med en tannhjulspumpe,
er en veldig lett og kompakt utformet 2-trinns pumpeenhet med høy -og lavtrykkssyklus.
IEC-flensen, som er tilgjengelig i tre motorstørrelser,
muliggjør en plassbesparende montering direkte
på E-motorer uten mellomflens og kopling.
Kan brukes ved både dykking av pumpe
og som frittstående.
Pumpen leveres med eller uten
integrert trykkavlastningsventil
og avlastningsventil.
Denne pumpen er overlegen
med tanke på multifunksjonalitet
og liten installasjonsplass.

Laser målesystem
LASER MÅLESYSTEM
FOR STEMPELAKKUMULATORER
For å kontinuerlig overvåke stempelposisjonen i en akkumulator
kan HYDACs stempelakkumulatorer utstyres med et laser målesystem.
Målesystemet er integrert i stempelakkumulatorens endelokk
på gassiden. Via et trykksikkert øyeglass måler laseren visuelt
akkumulatorens stempelposisjon.

Produktfordeler:
Kontinuerlig overvåking av:

l Stempelposisjonen
l Stempelhastigheten

Maskintilgjengelighet:
l Optimalisering av produktiviteten
l Reduksjon av vedlikehold

Stempelakkumulator
med tilleggsutstyr:
Lasermålesystem

Eks: SK210-80 ltr

l	Enkel installasjon i akkumulatorens

oljeventil

LinkedIN

l	Tilleggsutstyr til eksisterende systemer

uten systemmodifikasjonskostnader

l Kommunikasjon via IO-Link Interface
l Trykk enheter: Bar, PSI, MPa

Anbefalt installasjon med blæreakkumulator
(i lufteskrue-porten i oljeventilen)

SYSTEM BYGGING HOS HYDAC AS
VET DU AT HYDAC AS BYGGER HYDRAULIKKAGGREGATER,
KOMPLETTE SYSTEMER OG DELSYSTEMER, MED EGEN
KONSTRUKSJONSAVDELING OG PRODUKSJON I NORGE?

FØLG HYDAC AS PÅ LinkedIN

NYANSATT
I HYDAC

Her finner du nyttig informasjon om nyheter,
ledige stillinger og korte videoer med « How To »-tips,
for eksempel for bytte av blærer i akkumulatorer,
hvordan oppdatere ditt HYDAC måleinstrument
m.m.

Vi prosjekterer, konstruerer og bygger kundetilpassede løsninger som serie
eller enkeltleveranser – alt under ett og samme tak, med faste kontaktpersoner.
I HYDAC- konsernet utvikles og produseres våre egne komponenter,
som gir oss et godt fundament for systembygging.

Hans-Christian Blad
ble ansatt som lager
medarbeider 1. juli

Våre serviceteknikere utfører service, installasjon og montering i hele landet.
Noe av det vi utfører:
Akkumulatorsystemer – Filtersystemer – Tilstandsovervåking – Manifold løsninger –
Komplette hydraulikkaggregat – Miniaggregat – Integrerte løsninger - Engineering

VISSTE DU AT HYDAC ER:
Verdens største produsent av hydraulikk - / og smøreoljefilter?
Verdens største akkumulatorprodusent?
Europas nest største produsent av hydraulikk - / og smøreoljeaggregat?
Verdens 3. største produsent av patronventiler og ventilblokker?

For mer informasjon / produktinformasjon
og kontaktpersoner gå til:
www.HYDAC.no eller ring 64 85 86 00
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