
КОМПОНЕНТИ СИСТЕМ

БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
НА ВИРОБНИЦТВІ

планки безпеки   ·   мати безпеки   ·   бампери безпеки
системи блокування ключів · системи блокування ТПА



Haake Technik GmbH має більш ніж 20-річний 
досвід у розробці та виробництві компонентів 
для охорони праці та технічної безпеки. Ком-
панія розробляє і виготовляє тактильні планки 
аварійного відключення, бампери аварійного 
відключення, мати аварійного відключення, 
вимикачі, а також замки контролю доступа до 
сервісних елементів машин і замки на 
трубопровідну арматуру.

«Охорона здоров’я і безпека людини, а також безпека машин 
є нашим головним приорітетом.»

Компания Haake Technik була створена 1987 
року  як родинний бізнес і переросла в спеціа-
ліста світового рівня в галузі промислової 
безпеки і охорони праці.



Інспекція, 
вимірювання, 
тестування, 
використання... 
нещадно!
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Безпека для людей, машин та процессів

Олівер та Андре Хааке

Починаючи з 1987 року наш сімейний бізнес розвивається, 
щоб досягти всесвітнього визнання нас як відомого активного 
фахівця в промисловій безпеці.

З власними дочірніми компаніями та партнерами з продажів 
у всіх важливих промислових країнах світу ми знаходимося 
в розпорядженні наших замовників з усіх питань безпеки на 
роботі. Вимоги ринку обумовлюють необхідність постійно 
переглядати нашу продукцію та переробляти її на макси-
мально можливому рівні в рамках відповідних стандартів 
та директив.

Наша організація сертифікована відповідно до ISO 9001: 
2008. Крім того, у травні 2011 року ми представили систему 
забезпечення повної якості (FQA) відповідно до Додатку X 
Директиви про машини MRL 2006/42 / EC для серії продуктів 
HST® та HSV® та сертифіковані органом тестування та сер- 
тифікації в DGUV Тест, комітет електротехніки.

Система забезпечення повної якості (FQA) дозволяє нам 
продавати серії продуктів HST® та HSV® без подальших 
випробувань заявлених випробувальних лабораторій. 
Це обов'язково для компонентів безпеки, які незалежно 
виводяться на ринок і не охоплені гармонізованими європей-
ськими стандартами.

Наші амбіції щодо безпеки йдуть ще далі: в нас є вибір про-
дуктів, перевірених та сертифікованих незалежними органа-
ми (тест DGUV).
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Haake Technik GmbH — 
одна з перших 
всесвітньо відомих компаній, 
в якій «Система забезпечення повної якості» (FQA) 
була сертифікована професійною асоціацією 
(DGUV Test)

Full Quality Assurance System

Система забезпечення повної якості

Системи обміну ключів є логічними одиницями для 
забезпечення функцій безпеки відповідно до Дирек-
тиви про машини 2006/42/EC. Директива ЄС 
передбачає спеціальні процедури оцінки відповід-
ності для цих продуктів, щоб гарантувати, що на 
ринок поставляються лише продукти, що відповіда-
ють директивам.

Оскільки немає гармонізованих стандартів для 
систем обміну ключів, нотифікований орган повинен 
видавати сертифікат ЄС на перевірку чи сертифіка-
цію системи повної гарантії якості.

Щоб швидко та гнучко реагувати на побажання 
наших клієнтів, компанія Haake Technik GmbH 
вирішила інтегрувати Систему забезпечення повної 
якості у процеси компанії відповідно до Додатку X 
Директиви про машини 2006/42/EC.

Аудитори зазначеного органу уважно вивчають, 
зокрема, методи, використані для проектування, 
виробництва, остаточного огляду та випробувань. 
Ми розглядаємо вимоги відповідних директив ЄС 
вже під час розробки продукту. Ми застосовуємо 
спеціальні систематичні процедури перевірки 
дизайну та процедури верифікації для забезпечен-
ня відповідності директивам.

Відповідність вимогам Системи забезпечення 
повної повної якості була сертифікована та підля-
гає регулярному моніторингу з боку нотифіковано-
го органу.
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Не потрібні додаткові 
контрольні прилади
Підключається безпосередньо
до реле аварійної зупинки
Спрацьовує з любого напрямку
Поставляється готова до 
використання планка 
по специфікації клієнта

Планки безпеки з контактами, що механічно розмикаються
(контактний ланцюг Haake®)

Різні версії в залежності 
від використання:
– в приміщенні / сухо
– в приміщенні / агресивне 
    середовище
– ззовні / висока вологість

Пристрої безпеки, чутливі до натискання
Планки безпеки HSC®

Планки безпеки HSC®

Для захисту від ризиків
отримання травм від ріжучих 
та давлячих кромок

Кромки, що труться та натискають, 
в автоматизованих пристроях несуть 
істотний ризик травмування людей. 
Для захисту від таких ризиків викори-
стовуються планки безпеки.

Такі ризики найчастіше виникають 
в автоматичних дверях машин, підйом-
них столах, на сцені театру, автоматич-
них розсувних дверях та інше. Планки 
безпеки при активації негайно відклю-
чають джерело безпеки.

Наші планки безпеки використовують 
уникальний принцип з механічним 
розмиканням нормально закритих 
контактів, з'єднаних послідовно. 
Натискання на планку приводить до 
розмикання контактного ланцюга.

Ми пропонуємо широкий діапазон 
варіантів, які обираються в залежності 
від середовища застосування (всере-
дині/ззовні приміщення, сухе/вологе/ 
агресивне), інерційності та швидкості 
пересування механізму.



Дизайн і принцип дії планок безпеки
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Ви можете знайти більш детальну інформацію 
та специфікації на сторінках сайту svaltera.ua 
в розділі "Системи безпеки праці на виробництві"

Контакт закритий

Контакт відкритий

Наш контактний ланцюг® 
складається із струмопровідних 
контактних роликів та ізоляційних 
проміжних елементів (клинових 
роликів), що чергуються на так 
званому натяжному шнурі. 
За умов попереднього натягу, 
контактні ролики стискаються 
разом і утворюється струмовий 
контур.  Спрацювання планки 
безпеки призводить, принаймні, 
до одного розходження пари 

контактних роликів за дією клино-
видних проміжних елементів, та 
розмикання ланцюгу струму. 
Оскільки сигнал переривання 
ланцюга є безпосередньо доступ-
ним, трансформація вихідного 
сигналу не потрібна. 
Цей сигнал подається на блок реле 
безпеки, який вже потрібен для 
кнопки E-stop. Чутливий елемент 
планки безпеки знаходиться 
безпосередньо за передньою 

частиною каучукового профілю. 
Розмикання контактів обумовлено 
не вигином контактного ланцюга, а 
перетворенням зовнішніх радіаль-
них сил в осьові сили. Навіть дуже 
низькі сили натискання і дуже 
короткі переміщення при спрацю-
ванні приводять до розмикання 
ланцюга струму.

Пристрої безпеки, чутливі до натискання
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HSC 35-20-01 T HSC 35-20-02 T HSC 35-20-03 T

HSC 40-20-01 T HSC 40-20-02 T HSC 40-20-03 T

HSC® 35

HSC® 40

Діаграми сили/переміщення та технічні дані доступні на сторінці 
www.svaltera.ua/catalog/planki_avariynogo_otklyucheniya/

В принципі, кожне використання індивідуальне. 
Маси, що переміщуються, та їх швидкості — змінні. 
З цієї причини ми пропонуємо широкий спектр 
планок безпеки з різною чутливістю та висотою. 
Оскільки умови навколишнього середовища та 
умови монтажу можуть також різнитися в кожному 
випадку, ми просимо Вас точно повідомити нас про 
вашу конкретну задачу. Потім ми перевіримо, чи є 

доцільним та/або можливим розробити спеціальне 
рішення. На основі нашого досвіду ми розробили 
ряд стандартних профілів, які можуть бути викори-
стані для багатьох прикладів використання. Перева-
га цих стандартних профілів полягає в тому, що вони 
успішно пройшли випробування у багатьох практич-
них випадках.

Найважливіші стандартні профілі
Пристрої безпеки, чутливі до натискання
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HSC 95-35-01 T

HSC 65-35-01 T HSC 65-35-02 T HSC 65-35-03 T

HSC 95-35-02 T HSC 95-35-03 T

HSC® 65

HSC® 95

Найважливіші стандартні профілі

Діаграми сили/переміщення та технічні дані доступні на сторінці 
www.svaltera.ua/catalog/planki_avariynogo_otklyucheniya/

Пристрої безпеки, чутливі до натискання



Мати безпеки HSM®

Для захисту в небезпечних зонах

Захисні мати безпеки використовують-
ся для захисту небезпечних зон біля 
машин та іншого обладнання.

Коли людина наступить на мат безпеки 
HSM®, він негайно вимкне джерело 
живлення. Поки людина залишається 
на маті, машина не може бути увімкнена.

Наші мати безпеки, як і планки безпеки 
HSC®, оснащені механічними контакт-
ними ланцюгами з нормально закри-
тим контактом. Тому додатковий блок 
керування безпекою не потрібен.

Контактний шар розміщений між 
поліуретановими шарами, які захища-
ють його від впливу навколишнього 
середовища. Матеріал покриття має 
стійку до ковзання структуру. Мати 
безпеки виготовляються у розмірі, 
встановленому замовником. Більші 
площини досягаються шляхом розмі-
щення декількох матів поруч. 
По контуру встановлюється 
алюмінієвий профіль, який кріпиться 
до землі гвинтами.

Дуже різні умови використання можуть 
бути в практичних використаннях. 
Вкажіть будь ласка їх у своєму запиті, 
щоб ми могли вибрати найбільш 
відповідну конфігурацію. Для того, щоб 
задовольнити ваші умови, ми викори-
стовуємо поліуретан як стандартний 
матеріал для зовнішнього шару. За 
запитом можуть бути використані інші 
матеріали. Поверхнева структура 
також може бути різноманітною 
залежно від реальних умов. Щоб 
зменшити ризик ковзання, матеріал 
покриття перевіряється.

Пристрої безпеки, чутливі до натискання
Мати безпеки HSM®
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Мати безпеки HSM® з контактами, що механічно розмикаються

Не потрібні додаткові контрольні прилади
Підключається безпосередньо до реле аварійної зупинки
Підходить для суворих умов використання
Різні матеріали поверхні залежно від застосування
Розміри по специфікації клієнта
Поставляються готові до використання мати з профілем по контуру

Мати безпеки HSM®

Пристрої безпеки, чутливі до натискання
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Алюмінієвий профіль
по контуру, отвори 
для кріплення, 
гумові пробки

Мат безпеки

Підклю-
чення 
кабеля

Контакти
відкриті

Контакти
закриті

Клиновидний елемент Контактний шар з контактними елементами Контактний елемент закритий

Клиновидний елемент Контактний шар з контактними елементами Контактний елемент закритий

Контактний елемент відкритий

Дизайн та принцип роботи матів безпеки

Наші захисні мати безпеки HSM® мають за основу 
з'єднані послідовно нормально замкнені (NC) кон- 
такти, що механічно розмикаються, у вигляді контакт-
ного килимка, подібного до унікального контактного 
ланцюга Haake®. Струмопровідні контактні пластини 
та ізолюючі проміжні клиновидні елементи по черзі 
нанизуються на натяжний шнур. За умов попередньо-
го натягу контактні елементи стискаються разом і 
утворюється струмовий контур.

Коли Ви ступаєте на мат безпеки, клиновидні елемен-
ти роз`єднують принаймні одну пару контактних 
елементів. Струмовий ланцюг розірвано. Оскільки 
сигнал переривання ланцюга є безпосередньо 
доступним, трансформація вихідного сигналу не 
потрібна. Цей сигнал подається на блок безпеки 
реле, який вже потрібен для кнопки E-stop.

Кількість елементів контактної частини та клиновидних 
елементів залежить від розміру мату безпеки. 
Контактний шар розміщений між поліуретановими 
шарами, які захищають його від впливу навколишньо-
го середовища. Матеріал покриття має стійку до 
ковзання структуру.

Пристрої безпеки, чутливі до натискання
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Ви можете знайти більш детальну інформацію
на сторінках сайту svaltera.ua в розділі 
«Системи безпеки праці на виробництві»

За Вашим запитом мати безпеки можуть бути 
виготовлені у спеціальному дизайні

Спеціальні виконання: 
прямокутник з внутрішнім 
вирізом, а також у формі 
літер L та U

Спеціальне виконання матів безпеки
Пристрої безпеки, чутливі до натискання



12

Бампери безпеки
HSB®

Для захисту 
від небезпечних переміщень 
об’єктів з великою інерційністю

Кромки, що труться та натискають, в автоматизованих пристроях 
несуть істотний ризик травмування людей. Для захисту від таких 
ризиків використовуються бампери безпеки. При активації бампер 
безпеки негайно вимикає джерело живлення. Додатковий блок 
керування не потрібен. Сигнал подається на існуюче реле блоку-
вання E-stop.

Бампер безпеки складається з пінополіуретанової подушки, в яку 
вбудований контактний ланцюг Haake. Зазвичай пінополіуретанова 
подушка покривається стійким до стирання еластичним поліурета-
новим шаром. 
Для застосування в жорстких умовах навколишнього середовища 
можуть бути використані додаткові матеріали та рішення. Повідом-
те, будь ласка, нам про Ваше застосування, і ми запропонуємо 
оптимальний варіант.

Пристрої безпеки, чутливі до натискання
Бампери безпеки HSB®
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Бампери безпеки HSB®

Пристрої безпеки, чутливі до натискання
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Бампер виконаний з м'якого піно- 
поліуретану, в який вставляються 
контактні ланцюги. Кількість і розта- 
шування контактних ланцюгів виби- 
раються відповідно до розміру та 
застосування захисного бампера.

Для суто лінійного переміщення, 
як правило, лише передня поверхня 
бампера безпеки використовується 
як контактна. В інших випадках 
контактними ланцюгами обладну-
ються також і бічні поверхні.

Зібраний корпус з пінополіуретану 
з вставленими контактними ланцю-
гами приклеюється до несучої плас- 
тини і повністю покривається шаром 
поліуретану. Колір основної части- 
ни чорний або червоний. За бажан- 
ням можна застосовувати жовту 
захисну смужку.

Виконання та принцип роботи бамперів безпеки HSB®

Пристрої безпеки, чутливі до натискання

Ви можете знайти більш детальну інформацію
на сторінках сайту svaltera.ua в розділі 
"Системи безпеки праці на виробництві"
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Тут Ви можете побачити
невелику підбірку
прикладів використання:

Театральні сцени

Центри обробки з ЧПК

Обробка матеріалів

Приклади використання бамперів безпеки
Пристрої безпеки, чутливі до натискання



16

Небезпечні машини та системи часто 
оснащуються елементами безпеки 
(захисні двері) із запобіжним механіз-
мом для захисту оператора. Їх функція 
полягає в тому, щоб запобігти небез-
печним функціям машини, якщо захисні 
дверцята не закриті та не зафіксовані, 
а також щоб запобігти відкриванню 
дверцят, доки ризик отримання травми 
не пройде.

Цю функцію виконують системи 
блокування ключів.

Вони базуються на зрозумілому 
положенні про те, що ключ не може 
бути в двох місцях одночасно — його 
можна, наприклад, вставити в електро-
перемикач або використовувати для 
відкриття системи блокування дверей. 
Ще одна особливість безпеки полягає 
в тому, що ключ може бути вийнятий 
лише в такому стані системи, в якому 
небезпека відсутня (вимикач вимкнено, 
система блокування дверей закрита).

Великою перевагою є те, що при 
розробці системи може бути визначе-
на певна послідовність кроків.

Завдяки неможливості відхилитись від 
цієї послідовності досягається високий 
ступінь цілісності. Як результат, будь- 
яка небезпека може бути усунена.

Системи блокування ключів
Дверні блокування HST®

Trapped-key interlocking systems



Система складається з центральної електричної частини (наприклад, в контрольній панелі) 
та механічних пристроїв у захисних дверях.

• Високий рівень безпеки, індивідуальні коди
• Можливі лише попередньо встановлені безпечні послідовності
• Немає запасного виконавчого механізму «в кишені»
• Відсутність кабелів до окремих захисних дверей (економія коштів, попередження несправностей)
• Легка модернізація
• Дверні замки мають функцію блокування ключа
• Особливо підходить, коли на машині існують різні види енергії (електричні, пневматичні ...)
• В тих місцях, де люди можуть опинитися в пастці, використовується особистий ключ безпеки
• Просте рішення для реалізації безпеки праці під час налаштування
• Можливість задати час затримки при передачі ключів між електричним вимикачем і замком блокування дверей —
 в цьому випадку машини, що працюють за інерцією, отримують додатковий час для зупинки (при необхідності 
 можливе збільшення часового інтервалу за допомогою вбудованого секундоміра)
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Блокування без кабелю
Системи блокування ключів



Перемикаючий елемент HST-S

Дверний механізм блокування
HST-TS2

B

A

Назва системи: S-B3

Перша функція безпеки:
Засув механізму блокування дверей може бути вийнятий тільки коли система 
знеструмлена і знаходиться в безпечному стані (OFF).

Друга функція безпеки:
Живлення може бути подано на систему тільки після повернення засува
в механізм блокування дверей.
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Блокування без кабелю
Системи блокування ключів
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Ключ «A» вимикача HST-S
використовується для від-
ключення живлення меха-
нізму

Оператор вставляє 
ключ «A» в замок «A» 
механізму HST-TS2

Оператор бере ключ «В» 
з собою в технологічну зону

Ключ «В» тепер можна 
повернути та вийняти.
Це розблокує засув 
механізму HST-TS2

Поки оператор не поверне 
ключ «В» в механізм, 
ключ «A» заблокований 
і не може бути вийнятий

Тепер ключ «A» може бути
вийнятий з вимикача HST-S

З цим ключем оператор іде 
до механізму блокування 
HST-TS2, який блокує вхідні двері

Це гарантує, що ніхто не включить обладнання, 
поки оператор знаходиться всередині
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Доступ до об'єкту з необхідністю входу всередину
Системи блокування ключів

Оператор перед проведенням робіт на обладнанні спочатку повинен розблокувати вхідні двері 
в технологічну зону
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B

B B

B

A

Елемент блокування HST-B

Механізм блокування HST-TZ1

Назва системи: S-A2

Перша функція безпеки:
Засув механізму блокування дверей може бути вийнятий тільки коли 
штанга механічного блокування вимикача вийнята, система знеструмлена.

Друга функція безпеки:
Штанга механізму блокування вимикача може бути втягнута лише після 
повернення та блокування засува в механізм блокування дверей.

Блокування без кабелю
Системи блокування ключів

Система блокування ключів HST-W5
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Доступ до об'єкту без необхідності входу всередину
Системи блокування ключів

Сьогодні ми проводимо сервісні роботи на цій машині. 
Спочатку ми повинні відкрити 4 дверей, перш ніж зможемо 
зробити що-небудь

З ключем «А» я розблокую ключі «В» 
в станції обміну ключів HST-W.

Живлення відключено. 
Ключ «А» можна вийняти. 
Вимикач заблокований.

Доки хоча б одна з чотирьох дверей відкрита, ключ «А», 
необхідний для механізму блокування головного вимикача,
не може бути вийнятий 
із станції обміну ключів.

Двері можуть бути від-
криті тільки з вимкне-
ним живленням. 
Це робиться головним 
вимикачем.

Повертаємо ключ
в механізмі блокування,
шток висувається...

...та блокує ручку 
вимикача в поло-
женні "OFF"

Тільки тепер будь-хто з нас може вийняти ключ «В» 
для відкриття сервісних дверей машини.

Отже, ключ «А» лишається в станції обміну 
ключів та живлення вимкнено, поки всі 
сервісні роботи не будуть завершені.
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Блокування без кабелю
Системи блокування ключів

B

A

B

B

HAAKE

Елемент комутації з механізмом блокування
HST-M

Станція обміну ключів HST-W5

Механізм блокування HST-TS1

Назва системи: S-C2

Перша функція безпеки:
Засув механізму блокування дверей може бути вийнятий лише тоді, 
коли електромагніт елементу комутації знаходиться під напругою
та відкриті контакти (положення OFF).

Друга функція безпеки:
Контакти елементу комутації можуть бути знову замкнені лише тоді, 
коли засув механізму блокування заблоковано в замку.



Доступ до об'єкту без необхідності входу всередину
Системи блокування ключів

Що за звук? Це не є добре!! 
Машина має бути негайно 
відремонтована.

... коли машина вимкнена 

Тепер машину можна відремонтувати. Доти, поки всі ключі «В» не будуть повернуті до станції обміну ключів HST-W, запус-
тити машину неможливо. Машина може бути запущена тільки тоді, коли ключ «А» буде вийнятий зі станції обміну ключів.

Оскільки машина не зупиняється негайно та має час самовибігу, 
то просто вимкнути живлення не достатньо. Необхідно дочекатись 
сигналу системи моніторингу повної зупинки машини або сигналу 
від реле часу. Тільки після того, як цей сигнал надійде до елементу 
комутації з механізмом блокування і загориться підсвітка зеленої 
кнопки, останню можна натиснути та вийняти ключ «А».

Ключ «А» поворотом в станції обміну ключів 
розблокує ключі «В» та обслуговуючий 
персонал зможе взяти їх з собою, щоб 
відкрити окремі двері машини

Для отримання доступу до несправної зони машини ключ «А» має бути 
вийнятий для розблокування ключа «В», який заблокований в станції 
обміну ключів. Ключ може бути вийнятий тільки...
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Механізм блокування HST®LS

Механізм блокування HST®B

Поворотний вимикач HST®S

Компоненти системи
Системи блокування ключів
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Використовується як доповнення до існуючих розподільчих 
пристроїв або блоків управління. Стандартна версія оснащена 
чотириграником перерізом 9,5 мм для зчеплення з поворотним 
механізмом або адаптером спеціального перемикача.

Поворотом ключа перемикач вимикає живлення електроустат-
куваня та розблокує ключ; ключ розблокований та може бути 
вийнятий з механізму блокування.

Використовується для блокування комутаційних пристроїв 
(автоматичні вимикачі, роз’єднувачі, заземлювачі тощо). 

Поворотом ключа штифт переміщується у відповідний паз на 
ручці або комутаційному пристрої та блокує його. Ключ може 
бути вийнятий лише в такому положенні.

Механізм блокування HST®B не підходить для замикання 
захисних дверей, дверцят або подібного.

Використовується для вимкнення живлення машини / джерела 
небезпеки. 

Перемикання відбувається поворотом ключа. Ключ розблоку-
ється та може бути вийнятий.

HST®S поставляється як панельна версія (як показано) або 
в металевому корпусі.

Механізм блокування HST®TS 1 K

Складається з замка з засувом та ланцюжком та може бути 
використаний на двійчастих і розсувних дверях або засувках. 
Доступні версії з різними положеннями засувів.
Вставте та проверніть на 90° ключ щоб відкрити захисні двері, 
засув можна провернути на 90° та вийняти. Ключ заблоковано.

Поворотний вимикач з механізмом блокування HST®M

Використовується в високоінерційних машинах 
з часом самовибігу. 

Ключ може бути вийнятий тільки якщо є сигнал від системи 
керування машиною, що небезпечний рух зупинений. Кнопка 
з підсвіткою є індикатором зупинки. Ключ виймається натискан-
ням на цю кнопку. Поворот ключа активує поворотний вимикач 
з можливістю вибору конфігурації контактів. 

HST®M поставляється в панельній версії (як показано) або 
в металевому корпусі. Доступні версії з одним або двома 
ключами.



Компоненти системи
Системи блокування ключів
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Механізм блокування HST®TS 1

Складається з замка з засувом та може бути використаний на 
двійчастих і розсувних дверях або засувках. Доступні версії 
з різними положеннями засувів.

Вставте та проверніть на 90° ключ щоб відкрити захисні двері, 
засув можна провернути на 90° та вийняти. Ключ заблоковано.

Механізм блокування двохключовий HST®TS 2

Має два замки та використовується в місцях з необхідністю 
входу в небезпечну зону. Оператор бере другий, особистий 
ключ з собою у небезпечну зону. Цей персональний ключ 
також може використовуватися для інших функцій (наприклад, 
режим навчання). Перш ніж особистий ключ, зображений на 
фото, може бути вийнятий, спочатку потрібно вставити відповід-
ний первинний ключ і провернути його. Тепер персональний 
ключ може бути вийнятий, а раніше вставлений первинний ключ 
буде заблоковано в замку.

Механізм блокування HST®TZ 1

Має гнучкий механізм блокування. Може без проблем викорис-
товуватись на провисаючих дверцятах та засувках. Доступні 
версії з різним положенням актуатора. Вставте та проверніть 
на 90° ключ, актуатор буде розблоковано та його можна 
вийняти з замка. Ключ заблоковано.

Станції обміну ключів HST® W 5 та HST® W 10

Використовуються для збільшення кількості однаково кодова-
них ключів. Один або декілька первинних ключів вставляються в 
замки станції для вивільнення вторинних ключів.

Зазвичай, станція обміну ключів встановлюється як зв`язок між 
вимикачем та захисними дверцятами.

Механізм блокування двохключовий HST® TZ 2

Має два замки та використовується в місцях з необхідністю 
входу в небезпечну зону. 

Оператор бере другий, особистий ключ з собою у небезпечну 
зону. Цей персональний ключ також може використовуватися 
для інших функцій (наприклад, режим навчання). Перш ніж 
особистий ключ, зображений на фото, може бути вийнятий, 
спочатку потрібно вставити відповідний первинний ключ і 
провернути його. Тепер персональний ключ може бути вийня-
тий, а раніше вставлений первинний ключ буде заблоковано 
в замку.



Безпека не повинна бути залишена на волю випадку

» Електростанції

» Нафтові та газові мережі

» Водопостачання

» Заправки

» Паперові фабрики

» Хімічні заводи

» Депо

Високий рівень безпеки

Простота використання

Контрольовані процеси

Значно знижується 
ризик аварії

Можливість модернізації

Запобігання операційним 
помилкам

Захист від фізичних травм
та/або пошкодження майна
або навколишнього середовища

Переваги систем механічного блокування

Трубопровідна арматура (ТПА) відіграє важливу 
роль у багатьох промислових виробничих лініях 
та енергетичних мережах. Вона виконує 
найважливіші функції систем безпеки та управ-
ління технологічними процесами. Правильне 
встановлення та функціонування клапанів та 
кранів має вирішальне значення для забезпе-
чення експлуатаційної безпеки цілих установок.

Системи блокування ТПА відповідають за 
контрольовану послідовність відкривання та 
закривання вентилів та кранів. Ця послідовність 
відкривання та/або закривання декількох кла- 
панів виконується кожного разу для запобігання 
нещасним випадкам, захисту матеріалів або 
гарантування безпеки технологічного процесу.

Ланцюги та навісні замки не забезпечують 
належного захисту від операційних помилок, 
вандалізму або крадіжки. Проста та надійна у 
використанні система блокування гарантує 
найкращий захист від фізичних травм та/або 
пошкодження майна чи навколишнього середо-
вища. Професійні системи блокування трубо-
провідної арматури захищають інвестиції.

Деякі типові програми для систем блокування 
клапанів включають:

HSV® — системи блокування ТПА
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Системи блокування ТПА Haake Technik 
вироблені із нержавіючої сталі і забезпечують 
найвищий рівень безпеки та зручність в експлуа-
тації.

Блокування можуть бути застосовані до всіх 
типів трубопровідної арматури: важільні, 
запірні, засувні та кульові крани. Застосовують-
ся до всіх можливих габаритів та розмірів за 
допомогою стандартних і спеціальних адаптерів 
для конкретного клієнта.

Існують різні варіанти виконання завдяки 
модульній системі. Систему доповнюють корисні 
аксесуари, включаючи блок обміну ключів або 
ключову шафу. Також можливе поєднання з 
системою блокування дверцят Haake Technik.

Антивандальні замки захищають від вандалізму 
або крадіжки.

Високоякісний продукт, 
зроблений в Німеччині

Зручність — це ключ до загального
визнання

Дотримання найвищих 
стандартів безпеки

Виготовлено з нержавіючої сталі
AISI 316 (1.4401)

Простота використання

Інтелектуальний дизайн ключів

Індивідуальне кодування ключів

Проста установка

Можливість розширення системи

Не потребує обслуговування

Кран може обслуговуватися

Функція «продовження закриття»
(патент)

tOPen

Захист від вандалізму або крадіжки

Системи блокування ТПА Haake Technik

Безпека та зручність від Haake Technik

Індивідуально кодовані ключі забезпечують 
високий рівень безпеки. Продуманий дизайн 
ключа забезпечує зручність керування, що 
особливо важливо для кранів, розташованих 
у важкодоступних або високорозташованих 
місцях. Положення ключа одночасно вказує 
на стан вентиля (tOPen).

Функція Продовження закриття (подана 
заявка на патент) дає можливість подальшого 
обертання маховика крана в сторону закриван-
ня без необхідності вставляти закриваючий 
ключ. Ця особливість має вирішальне значення, 
коли існує витік рідини, а ключ заблокований 
у іншому замку.

Системні технології для безпечних 
процесів

Система блокування клапанів від Haake Technik 
встановлює певну послідовність, якої потрібно 
дотримуватися, щоб відкрити та закрити ряд 
вентилів. Ключове кодування налаштовується 
на конкретний процес,  що гарантує 
максимальний захист системи.

HSV® — системи блокування ТПА
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Просте блокування вентилів

Вентиль відкритий. Це можна визначити по пустому верхньому 
слоту B (tOPen). Вентиль не може обертатись; він заблокований. 
Нижній ключ A заблоковано в замку.

Авторизований персонал вставляє ключ B в пустий верхній слот. 
Вентиль розблоковано, він може обертатись.

Уповноважена особа закриває вентиль. 
Під час обертання обидва ключі заблоковано. 
Коли важіль дойде до кінцевого положення, ключ A розблокується.

Кран закрито. Нижній ключ A розблокований та може бути вийнятий. 
Після виймання ключа вентиль блокується і не може обертатись. 
Верхній ключ B залишається заблокованим в слоті. 
Стан вентиля (Закрито) добре видно по пустому 
нижньому слоту.

Ключі були розроблені та закодовані таким 
чином, щоб забезпечити відповідність ключа 
лише одному призначеному для нього слоту. 
Кожен ключ є чітко ідентифікованим.

Приклади використання
HSV® — системи блокування ТПА
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Цей приклад описує перемикання потоків з верхньої лінії на нижню. 
Потоки повинні не перемішуватись в процессі перемикання.

Уповноважена особа вставляє ключ A в елемент блокування 
правого потоку. Блокування знімається і вентиль може бути 
закритий. 
В закритому стані ключ B розблокується та може бути вийнятий. 
Після вийняття ключа B вентиль знову блокується та не може 
обертатись.

Далі уповноважена особа вставляє ключ B в елемент блокування 
лівого потоку. Запобіжна дія анулюється і вентиль може бути 
відкритий. 
У відкритому стані ключ С розблокується та може бути вийнятий 
зі слоту. Після виймання ключа С вентиль блокується у відкритому 
стані і більше не може працювати.

Використання елементів блокування для перемикання потоків

Приклади використання
HSV® — системи блокування ТПА

Можуть бути встановлені навіть розгалужені 
системи блокування багатьох вентилів 
шляхом застосування цього принципу взаємо-
залежних ключів і замків. Деталі таких систем 
попередньо адаптуються до специфічних 
вимог до процесу.
Результатом є те, що така система не може 
бути використана в обхід конкретної послі-
довності відкриття та закриття елементів 
блокувань вентилів.



Компоненти системи для багатьох використань та габаритів
HSV® — системи блокування ТПА

Ключі до системи

HSV-Q — механізм блокування
важільної ТПА

Ключі, як і механізми блокування трубопровідної арматури, 
виготовлені із нержавіючої сталі. Індивідуальне коду- 
вання гарантує найвищий рівень безпеки. 
Неможливо зробити копію ключа (як це 
робиться з простими навісними замками) 
через унікальність дизайну та кодування 
кожного ключа.
Кодовані ключі були розроблені із врахуванням 
ергономіки та зручні у використанні завдяки своїй 
формі, навіть якщо їх носити у захисних рукавицях. 
Ключі можуть бути вставлені в замок в любому положенні. 
Вставка ключа навіть на декілька міліметрів в замок достатня 
для переконання у відповідності ключа та замка (подана 
заявка на патент).
Кольорові мітки на ключах дозволяють легко підбирати ключі 
до відповідних замків блокування. Користувач сам обирає 
гравірування (кодування) для ключа та відповідного йому 
механізму блокування. Гравірування може бути довжиною 
до 4 строк тексту.

Механізми блокування серії HSV-Q використову-
ються для важільної ТПА, такої як кульові крани, 
запобіжні клапани та заглушки. Всі крани, що 
працюють з обертанням 90° або 180°, можуть бути 
оснащені механізмами блокування HSV-Q.

Зазвичай механізм блокування поставляється із 
важелем із нержавіючої сталі, який може бути різної 
довжини. Механізм може бути встановлений в різних 
положеннях на вентилі, щоб гарантувати оптималь-
ний доступ до ключів.

Вже встановлені крани також можуть бути укомплек-
товані механізмом блокування HSV-Q без пошкод-
жень та без зміни приєднання.

Під час монтажу комплекту HSV-Q вентиль сам по 
собі залишається незмінним; існуючий важіль, однак, 
замінюється механізмом блокуванням. Доступні 
одно- та двохключовий варіанти.
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Компоненти системи для багатьох використань та габаритів
HSV® — системи блокування ТПА

Механізми блокування HSV-R використовуються для вентилів, 
що приводяться в дію за допомогою ручних коліс, таких як 
багатообертові вентилі, засувки або крани з редукторним 
механізмом.

Кількість обертів, необхідних для відкриття або закриття, 
залежить від типу вентиля. З цієї причини механізми блокування 
трубопровідної арматури HSV-R оснащені механізмом 
підрахунку кількості обертів, який пристосовує дію механізму 
блокування до кількості обертів, необхідних для відповідного 
кінцевого положення. Таким чином, будь-яка позиція вентиля 
може бути встановлена як позиція блокування.

Механізм блокування замінює оригінальне ручне колесо. 
Доступні в одно- або двохключовому варіанті з ручним коле-
сом різного діаметру.

Антивандальні механізми блокування трубопровідної арматури 
HSV-AT захищають від несанкціонованого перемикання вентилів, 
вандалізму або крадіжки. Ця технологія в даний час використовуєть-
ся на нафтохімічних, газових і водоочисних станціях по всьому світу, 
для забезпечення того, щоб критично важливі для безпеки вентилі і 
клапани працювали в правильній послідовності і тільки в уповнова-
женого персоналу.

Внутрішній механізм забезпечує вільне обертання корпусу механізму 
блокування навколо приводного штоку. У цьому стані ніяка сила не 
передається штоку від маховика, і вентиль не може функціонувати.

Щоб відкрити або закрити вентиль, необхідно вставити спеціальний 
кодований ключ в замок, щоб махове колесо увійшло в зчеплення із 
приводним штоком.
Механізми блокування HSV-AT підходять для будь-яких типів 
клапанів (кульові, метелики, затвори, з приводним редуктором, 
засувки і т.п.) і поставляються в комплекті з важелем або маховиком.

HSV-R — механізм блокування 
обертальної ТПА

HSV-AT — антивандальний 
механізм блокування

HSV-CL — дверний механізм блокування

Дверний механізм блокування HSV-CL призначе-
ний для роботи з ключем механізмів блокування 
трубопровідної арматури HSV. Він в основному 
використовується для управління безпечним 
відкриттям і закриттям вузлів запуску/прийому 
засобів очищення і діагностики.

HSV-X — блок обміну ключів

Блок обміну ключів налаштований таким чином, 
щоб приймати, блокувати/розблокувати і 
відпускати ключі в заданій послідовності в залеж- 
ності від вимог до роботи системи блокування. 
Блок обміну ключами може бути налаштований 
для забезпечення двонаправленого керування 
роботою в прямій і зворотній послідовності. Тому 

його можна використовувати в складних додат-
ках. Модульна конструкція забезпечує просте 
розширення функціональності.

HSV-X-HST — спеціальний варіант поєднання 
комбінацій ключів систем блокування вентилів 
HSV механізмів блокування HST від Haake 
Technik.

HSV-KC — шафа для ключів

Метою шафи для ключів HSV-KC є полегшення 
місцевого нагляду та контролю ключів механізмів 
блокування ТПА. Доступні різні габаритні 
розміри. Кожен слот для ключа індивідуально 
кодований та призначений лише для одного 
ключа. Кольорове та символьне кодування 
значно спрощує використання.



RS4-4 — захисний сканер простору

ECO, SOLID, COMPACT, COMPACT-plus — бар’єри безпеки

Сканує простір перед собою у вигляді сектора 
з кутом 190° і радіусом до 4 метрів. 
Має 2 PNP-виходи, під’єднується до мережі по 
інтрефейсах AS-I та ProfiSAFE.  Можливе 
програмування до 4 зон, потрапляння до яких 
сторонніх предметів не викликатиме спрацю-
вання виходів сканера. Може застосовувати-
ся, зокрема, для контролю простору перед 
автоматичними рухомими механізмами. 
Розмір контрольованої території може 
змінюватися залежно від швидкості руху.

Відрізняються набором додаткових функцій, призначенням та вартістю. Призначені для 
запобігання потраплянню предметів, людей та частин людського тіла у небезпечні зони. 
Відстань між променями може дорівнювати 10, 30, 50 або 80 мм.
Можливе програмування бар’єрів для пропуску предметів певної форми без спрацю-
вання сигналізації і аварійної зупинки процесу.

MSI — реле та інтерфейси безпеки

Призначені для підключення давачів безпеки 
(таких, як мати безпеки або кнопки для двох 
рук) до систем керування. Забезпечують 
гарантовану роботу давачів, їх самодіагно-
стику, роботу с резервними (дубльованими) 
виходами давачів. Також можуть виконувати 
додаткові функції.
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Програмовні засоби АСУ ТП

Обладнання КВПіА

Електроприводна техніка

Електротехніка

» контролери технологічного обладнання
» контрольно-вимірювальні прилади і регулятори
» лічильні пристрої мікропроцесорні
» перетворювачі інтерфейсів      
» пристрої сигналізації і регулювання рівня
» пристрої керування насосами
» пристрої ізолюючі (бар’єри іскрозахисту)
» давачі й перетворювачі сигналів
» елементи пневмоавтоматики

» програмовні логічні контролери YASKAWA (VIPA)
» ПЛК ОВЕН
» модулі розширення ПЛК ОВЕН
» контролери багатофункціональні Ascon AC
» програмовні логічні реле/модулі
» системи візуалізації (SCADA)
» панелі оператора
» промислові комунікації

» перетворювачі частоти для асинхронних двигунів
» сервопривод
» привод постійного струму
» кроковий електропривод
» пристрої плавного пуску
» двигуни і мотор-редуктори

» автоматичні вимикачі
» рубильники і запобіжники 
» електричні щити і ящики
» сухі трансформатори 10/0,4 кВ
» системи безперебійного і резервного електроживлення
» шинопроводи і пристрої для прокладання кабелю
» контактори й реле
» кнопки,  перемикачі, сигнальні пристрої
» клеми і роз’єми

СВ АЛЬТЕРА є дистрибьютором таких всесвітньо відомих виробників обладнання, як Lenze, Lovato 
Electric, YASKAWA, WEG, Socomec, COPA-DATA, Relpol і багатьох інших. Обладнання, яке ми пропонуємо, 
використовується на всіх етапах подачі і розподілу електроенергії, а також для автоматизації будь-яких 
технологічних процесів. Висока якість обладнання і професійна допомога у його виборі, встановленні 
та налагодженні дають нашим клієнтам можливість заощадити електроенергію та інші ресурси.

Отримати повний каталог СВ АЛЬТЕРА ви можете
в будь-якому з наших офісів або на сайті svaltera.ua



бульвар Вацлава Гавела, 4, м. Київ, 03124, Україна
тел. (44) 496-18-88, факс (44) 496-18-18
office@sv-altera.com
www.svaltera.ua

haake-technik.com.ua

Вінниця
21027, вул. Келецька, 53, офіс 503
Тел. (432) 56-13-77, 56-14-01 
Моб. 067 430-53-98, 050 413-30-98,
063 241-58-98
vn@svaltera.ua

Дніпро
49064, пр-т Сергія Нігояна, 62
Тел./факс (56) 376-92-78
dnepr@svaltera.ua

Донецька і Луганська області
Тел. (44) 469-37-74, 469-16-06
Моб. 095 674-30-55
donetskdp@sv-altera.com

Житомир
10029, вул. Степана Бандери, 7,
офіс 212 (2-й поверх)
Тел. (412) 48-03-76, 48-03-77      
zhitomir@svaltera.ua

Запоріжжя
69006, пр-т Металургів, 12А
Тел. (61) 224-34-80, 701-11-49
Моб. 067 563-04-60
svaltera_zp@svaltera.ua

Івано-Франківськ
76006, вул. В. Симоненка, 23, офіс 308
Тел./факс (342) 72-21-22, 72-32-33
Моб. 067 343-08-67
i-f@svaltera.ua

Кременчук
39610, пр-т Лесі Українки, 17/11
Тел. (536) 75-75-85, 75-75-86
kremenchug@svaltera.ua

Кривий Ріг
50065, вул. В. Матусевича, 37, офіс 1 
Тел. (56) 409-32-89, 401-16-78,
401-12-28, 409-78-10
Моб. 096 766-10-17
k-rog@svaltera.ua

Кропивницький
25001, вул. Можайського, 43,
офіс 5 (3-й поверх)
Тел. (522) 33-93-44, 27-31-43
Моб. 068 461-89-80, 066 331-12-51
kirovograd@svaltera.ua

Львів
79000, вул. Симона Петлюри, 27
Тел./факс: (32) 297-66-90
Моб. 067 67-67-222
svaltera@svaltera.lviv.ua

Миколаїв
54030, вул. В. Морська, 23, офіс 29
Тел. (512) 58-08-12, 58-06-41
Факс (512) 58-06-33
Моб. 067 510-25-33
nikolaev@svaltera.ua

Одеса
65091, вул. Колонтаївська, 27
Тел./факс (482) 33-28-60, 33-28-61,
(48) 732-12-77
office@sv-altera.od.ua

Рівне
33003, вул. Гагаріна, 39
Тел. (362) 46-05-35, 46-05-37
Факс (362) 46-05-36
svaltera@rivne.com

Суми
40004, вул. Реміснича, 35-2 (2-й поверх)
Тел. (542) 65-35-01, 65-35-10
Моб. 095 578-16-64, 096 282-19-74 
svaltera_sm@svaltera.ua
svaltera@meta.ua 

Харків
61052, вул. Полтавський шлях, 56,
6-й поверх, к. 606, 604
Тел. (57) 758-72-91, 758-62-12
Моб. 067 713-21-91, 066 158-62-59
svaltera_kh@svaltera.ua

Черкаси
18007, вул. Луценка, 8
Тел. (472) 63-46-46, 63-36-60,
63-15-63, 56-94-37
cherkassy@svaltera.ua 

Кишинів (республіка Молдова)
ICS "ElectroTehnoImport" SRL
str. Gradina Botanica 2/1
Chisinau MD 2002
Tel: 022-999-969 
Fax: 022-999-968
www.electroimport.md
office@electroimport.md


