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Hlavní výhody
► Řešení pro lokalizaci a měření statických netěsností

 ALDS systém integruje snímač průtoku a elektromagnetický 3/2 ventil. Toto řešení automaticky měří průtok, jak ve výchozí 
 tak i v pracovní poloze a shromažďuje veškerá data o měřených únicích.

►  Snadná integrace do stroje s intuitivním “Leak Test Cycle” 
softwarem. Není zapotřebí žádný další externí systém kontroly.

► Digitální snímač průtoku PFMB7
 PFMB7 snímač detekuje úniky s vysokou přesností   
 a rychlou dobou odezvy.

►  Podrobná zpráva
 Pracovníci údržby jsou informováni o:
 - Hodnotě netěsnosti v Nl/min
 -  Místě úniků - ventil, hadice nebo válec.

►  Detekce úniků ve stroji po celou 
dobu jeho životnosti – určí konkrétní 
místo a množství unikajícího média

►  Měření, lokalizace a kontrola úniků 
možné během krátkého přerušení 
provozu stroje

►  Snadno se integruje do softwaru 
stroje – bez vnějšího řídicího systému

Systém automatické detekce 
úniků
Řada ALDS

2-barevný displej

Velký průtok až 
do 200 l/min

ALDS

PLC

Výrobní cyklus
Testovací cyklus měření úniků

Vstup měření
Výstup z měření úniků

Jednotka 
úpravy 

vzduchu

Přívod 
vzduchu ALDS
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Systém automatické detekce úniků
Řada ALDS

Princip funkce
Pro zjednodušení je v následujícím příkladu uveden model s jedním elektromagnetickým ventilem a jedním válcem.

ALDS je zapnuto ve výchozí poloze a zaznamenává hodnotu průtoku (A).

Elektromagnetický ventil ovládá pneumatický válec. Když je pístnice zcela vysunuta, hodnota 
průtoku je znova zaznamenána (B). Existují tři možnosti:
- Když B>A, dochází k úniku na přívodu k válci (T1)
- Když B<A, je únik na další části obvodu (T2)
- Když B=A, v žádné z těchto částí vedení nedochází k úniku.

Tyto kroky se budou opakovat tolikrát, kolik pneumatických prvků je v daném systému.

Únik na přívodu: A - ∑ ostatní úniky v systému.

Výstupní test z měření netěsností (příklad)

- Únik na přívodu: 45 l/min.
- Únik v hadici T1 (ventil 1, válec 1): 20 l/min.
- Únik v hadici T2 (ventil 1, válec 1): 30 l/min.

Netěsnost při 
vysouvání pístnice

Netěsnost při 
zasouvání pístnice

Netěsnost na 
přívodu vzduchu

Elektromagnetický 
ventil

PLC

T1 T2

1–
2–

3–

Expertise — Passion — Automation

Leak test results

SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

- Leak on supply line: 45 l/min.

- Leak on the tube T1 (valve 1, cylinder 1): 20 l/min.

- Leak on tube T2 (valve 1, cylinder 1): 30 l/min.

Date
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FAQ

Technické informace

Klíč pro sestavení objednacího kódu

① Připojovací závit
Symbol Připojovací závit

5 G 1/2

7 G 3/4

 ②  Výstup 
Symbol Specifikace výstupů

512
5

PNP + analogový proudový výstup (4 až 20 mA)

513 PNP + analogový napěťový výstup (1 až 5 V)

503
7

PNP + analogový proudový výstup (4 až 20 mA)

504 PNP + analogový napěťový výstup (1 až 5 V)

VV3P X V
①  ②

Technické údaje
VV3P5-X512V VV3P5-X513V VV3P7-X503V VV3P7-X504V

Médium stlačený vzduch

Elektromagnetický nepřímo ovládaný 3/2 ventil VP544-5L0S1-A VP744-5L0S1-A

Snímač průtoku PFMB7201-C8L-F PFMB7201-C8L-E PFMB7201-C8L-F PFMB7201-C8L-E

Rozsah provozních tlaků 0.2 až 0.7 MPa

Rozsah měření průtoku 2 až 200 l/min

Napájecí napětí 24 VDC ±10 %

Spotřeba proudu <55 mA

Průtokové charakteristiky 
(ventil)

C [dm3 (s·bar)] 8.8 15.0

b 0.13 0.17

Cv 2.0 3.4

Q [l/min] (ANR) 2) 2029 3534

Teplota média a okolí 0 až 50 °C

Příkon (cívky ventilu) 1.5 W

Specifikace výstupů PNP analogový výstup
4 až 20 mA

PNP analogový výstup
1 až 5 V

PNP analogový výstup
4 až 20 mA

PNP analogový výstup
1 až 5 V

1) Další technické údaje ohledně ventilu a snímače průtoku naleznete v katalogu na webových stránkách www.smc.eu.
2) Vypočteno dle ISO 6358, při standardních podmínkách s tlakem na vstupu 0.6 MPa (relativní tlak) a tlakovém spádu 0.1 MPa.
3) Zvláštní opatření pro tento prvek naleznete v provozním návodu.

Symbol

1 (VSTUP)
2 (VÝSTUP )
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Systém automatické detekce úniků
Řada ALDS

VV3P5-□

FAQ

Rozměry

Zapojení kolíků konektoru
Číslo Zapojení

1 DC (+)

Snímač 
průtoku

2 OUT (1)

3 OUT (2)

4 DC (-)

5 SOL. (+)
Ventil

6 SOL. (-)
7

Neobsazeno
8

M12 konektor

4 x Ø 8.5

210.0

195.0

70.1

45.0 Displej

G1/2
1(VSTUP)

G1/2
2 (VÝSTUP)

7.5

7.
5

M
ax

. 1
.0

24
.0

20
.0

20
.0

70
.0

85
.0

40
.0

12
1.

8

13
8.

7
54.5

Max. 1.0
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VV3P7-□

Zapojení kolíků konektoru
Číslo Zpojení

1 DC (+)

Snímač 
průtoku

2 OUT (1)

3 OUT (2)

4 DC (-)

5 SOL. (+)
Ventil

6 SOL. (-)
7

Neobsazeno
8

M12 konektor

4 x Ø 8.5

210.0

195.0

78.5

45.0 Displej

G3/4
1(VSTUP)

G3/4
2 (VÝSTUP)

7.5

7.
5

M
ax

. 1
.0

24
.0

21
.0

21
.0

70
.0

85
.0

45
.0

12
6.

8

14
3.

7

54.5

Max. 1.0
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Systém automatické detekce úniků
Řada ALDS

Prvky 
související 
s Energy 
saving

Proporcionální ventil
Řada VEX-X115

Snižuje spotřebu stlačeného 
vzduchu během krátkých 
odstávek nebo dlouhých 
odpojení.

Digitální snímač průtoku
Řada PF3A & PFMC

Monitoruje spotřebu média 
v hlavním rozvodu.

Zesilovač průtoku 
a ejektor
Řada ZH-X185

Zesiluje průtok.

Ventily pro úsporu 
stlačeného vzduchu
Řada  AS-R/AS-Q

Snižuje tlak ve válci na 
úroveň nutnou k zpětnému 
pohybu.

Multiplikátor
Řada VBA

Zesiluje tlak v případě 
potřeby.

Vakuová jednotka
Řada ZK2

Vytváří a udržuje vakuum 
při minimální spotřebě 
stlačeného vzduchu na 
přívodu.

Software pro úsporu energií a další nástroje
Společnost SMC vám nabízí software pro úsporu energií s maximálně efektivním výsledkem.
Kromě toho je také k dispozici několik online nástrojů, které vám ukáží, kolik úspor dosáhnete s použitím SMC řešení. 
Uživatelsky přívětivý software s jasnými výsledky:

Přínos pro vaši výrobu
Z odpovědí na jednoduchý soubor otázek, zjistíte 
potenciál úspor ve vašem výrobním závodě.

Přínos pro vaše stroje
Zajistí pro každou z různých částí výroby (ventily, ofuky, 
pohony, atd.) významné úspory a rychlou návratnost 
investic.

Jednoduchá úsporná kalkulačka
Kontrolu nad vašimi úsporami můžete dosáhnout pomocí:
- Energeticky úsporných ventilů řady VXE
- Ofukovacích pistolí řady VMG
- Ventilů pro úsporu stlačeného vzduchu řady ASR, ASQ

FAQ

Ostatní informace



SMC Corporation
Akihabara UDX 15F, 4-14-1
Sotokanda, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0021, JAPAN
Phone: 03-5207-8249
Fax: 03-5298-5362

Austria  +43 (0)2262622800 www.smc.at  office@smc.at
Belgium  +32 (0)33551464  www.smcpneumatics.be  info@smcpneumatics.be
Bulgaria  +359 (0)2807670  www.smc.bg  office@smc.bg 
Croatia  +385 (0)13707288  www.smc.hr  office@smc.hr
Czech Republic  +420 541424611  www.smc.cz  office@smc.cz 
Denmark  +45 70252900  www.smcdk.com  smc@smcdk.com 
Estonia  +372 6510370  www.smcpneumatics.ee  smc@smcpneumatics.ee
Finland  +358 207513513  www.smc.fi  smcfi@smc.fi
France  +33 (0)164761000  www.smc-france.fr  info@smc-france.fr
Germany  +49 (0)61034020  www.smc.de  info@smc.de
Greece  +30 210 2717265  www.smchellas.gr sales@smchellas.gr
Hungary +36 23513000  www.smc.hu  office@smc.hu
Ireland  +353 (0)14039000  www.smcpneumatics.ie  sales@smcpneumatics.ie
Italy  +39 0292711  www.smcitalia.it  mailbox@smcitalia.it
Latvia  +371 67817700  www.smclv.lv  info@smclv.lv

Lituania +370 5 2308118 www.smclt.lt info@smclt.lt
Netherlands  +31 (0)205318888  www.smcpneumatics.nl  info@smcpneumatics.nl
Norway  +47 67129020  www.smc-norge.no  post@smc-norge.no
Poland  +48 222119600  www.smc.pl  office@smc.pl
Portugal  +351 226166570  www.smc.eu  postpt@smc.smces.es
Romania  +40 213205111  www.smcromania.ro  smcromania@smcromania.ro
Russia  +7 8127185445  www.smc-pneumatik.ru  info@smc-pneumatik.ru
Slovakia  +421 (0)413213212  www.smc.sk  office@smc.sk
Slovenia  +386 (0)73885412  www.smc.si  office@smc.si
Spain  +34 902184100  www.smc.eu  post@smc.smces.es
Sweden  +46 (0)86031200  www.smc.nu  post@smc.nu
Switzerland  +41 (0)523963131  www.smc.ch  info@smc.ch
Turkey  +90 212 489 0 440  www.smcpnomatik.com.tr  info@smcpnomatik.com.tr 
UK  +44 (0)845 121 5122  www.smcpneumatics.co.uk  sales@smcpneumatics.co.uk

Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozorněni, aniž by byl výrobce povinen o nich informovat.
Printed in Czech Republic
LEAF-ALDS-A-CZ


