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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Urządzenie CLICOMATIC służy do smarowania szyn w łukach oraz na rozjazdach. Uruchamiane 

zostaje na skutek drgań toru pod wpływem zbliżającego się pociągu, tryskając smarem na 

powierzchnię boczną główki szyny. Celem zastosowania urządzenia jest: 

■ zmniejszenie zużycia bocznego główki szyny w łukach oraz na rozjazdach 

■ zmniejszenie zużycia obrzeży kół lokomotyw i wagonów 

■ zmniejszenie hałasu (pisku) podczas jazdy taboru na łukach 

■ zmniejszenie oporów trakcyjnych. 
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Główne części składowe 

Urządzenie do smarowania szyn CLICOMATIC składa się z następujących głównych części: 

■ obudowy z czujnikiem wibracyjnym i zaworem dawkującym 

szafki na narzędzia z: 

- elektronicznym urządzeniem sterującym, 

- pojemnikiem na smar, 

- butlą z azotem, 

- reduktorem ciśnienia. 
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II. SPOSÓB DZIAŁANIA 

Ciśnienie gazu azotowego uruchamia tłok pojemnika ze smarem. W ten sposób z pojemnika 

zostaje wyciśnięty smar, który następnie tłoczony jest przez wąż aż do zaworu dawkującego (A). 

Czujnik wibracyjny odbiera drgania w torze, które wytwarzane są przez nadjeżdżający pociąg. 

Sygnały czujnika przekazane zostają do jednostki sterującej (B), która poprzez impuls elektryczny 

otwiera zawór magnetyczny, a tym samym uwalnia gaz azotowy do zaworu dozującego. Impulsy 

przesyłane są w ustawionych odstępach czasu tak długo, jak długo czujnik odbiera drgania. Każdy 

impuls otwiera zawór magnetyczny na 0,25 sekund. W tym czasie zawór dozujący 

wypuszcza 0,36 g smaru. 
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III. OPIS CZĘŚCI SKŁADOWYCH 

Szafka na urządzenia 

Poszczególne elementy urządzenia do smarowania szyn są zamontowane w stalowej szafce, 

zamykanej wodoszczelnymi drzwiczkami. 

Zbiornik na smar 

Stalowy zbiornik na smar zawiera tłok, który oddziela 

smar od sprężonego gazu. Działający na górną część 

tłoku gaz uruchamia tłok i dzięki temu wyciska smar.  

Zawór zwrotny znajdujący się  u wejścia pojemnika 

na smar zapobiega ulatnianiu gazu, jeśli otwarte jest 

połączenie z butlą z gazem. Przy wyjściu smaru z 

pojemnika zamontowany jest filtr do smaru z 

nierdzewnej stali z drobnymi otworami. Filtr ten 

zapobiega zapychaniu się zaworu dozującego smar. 

Dane techniczne: 

pojemność użytkowa:  15 kg 

ciśnienie gazu w zbiorniku: 7 bar (maksymalnie 10 bar) 

filtr: wielkość oczka 350 micron (0,35 mm) 

 

 
 
 
 
 

 

 

Regulator ciśnienia 

Ciśnienie   gazu   w   butli   redukowane   jest w 

regulatorze ciśnienia. Manometr wskazuje 

ciśnienie gazu w butli. Kolejny ciśnieniomierz  

podaje ciśnienie w zbiorniku ze smarem oraz  

w    zaworze     dozującym.     W     przypadku  

specjalnych zastosowań ciśnienie może być  

zmienione    przy    użyciu    regulatora.    Przy  

ciśnieniu   11-12  bar  otwarty  zostaje  zawór  

bezpieczeństwa w regulatorze ciśnienia.  
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Dane techniczne: 

ciśnienie w butli : maksymalnie 200 bar 

ciśnienie regulatora: 7 bar 

Węże i przewody 

Szafka zawierająca urządzenia połączona jest z obudową zaworu dozującego wężem ochronnym. W 

wężu znajdują się wąż ze smarem oraz rurka z gazem, a także elektryczny przewód łączący z 

zaworem magnetycznym i kabel koncentryczny prowadzący do czujnika wibracyjnego. 

Zawór dozujący 

Z a w ó r  d o z u ją c y  u m ie s z c z o n y  j e s t  

w ruchomej obudowie z nóżką. Gaz 

wtłaczany do zaworu dozującego wywiera 

ciśnienie na tłok ze sprężyną ściągającą. Tłok 

uszczelniony jest gumowym pierścieniem. 

Zawór zamyka się  samoczynnie,  

zabezpieczając przed wytryskiwaniem smaru 

w sposób niekontrolowany na szynę. 

Dane techniczne: 

Ilość smaru przy jednym dozowaniu: ok. 0,36 g (bez możliwości innego ustawienia) 

Zawór magnetyczny 

Dane techniczne: 

Zawór magnetyczny jest zaworem trójstawnym, normalnie zamkniętym. Napięcie: 9 volt 

Czujnik wibracyjny 

Czujnik wibracyjny  (piezoelektryczny) jest  wodoszczelny.   Sygnały  do jednostki   sterującej 

podawane są przez kabel koncentryczny. 
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Elektroniczna jednostka sterująca 

Sygnały czujnika wibracyjnego kierowane są do wzmacniacza jednostki sterującej. 

Wzmocniony sygnał przechodzi do licznika, który otwiera zawór dozujący, wytryskując smar na 

szynę. 

Jednostka sterująca zasilana jest baterią 9 volt i posiada wbudowaną kontrolę baterii. 

Dokładna instrukcja obsługi urządzenia sterującego podana jest w osobnym rozdziale (strona 20). 

Bateria 

Bateria 9 volt? alkaliczna. Przy niskich 

temperaturach powietrza należy co najmniej raz 

w roku wymieniać baterię. 
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IV. INSTALOWANIE W TORZE - WIADOMOŚCI OGÓLNE 

Urządzenie do smarowania szyn 

CLICOMATIC może być zastoso-

wane w łuku lub na rozjeździe, należy 

pamiętać jednak o tym, że smar jest 

lepiej rozprowadzany, gdy obrzeże 

ko ła i szyna stykają  s ię  ze sobą  

w maksymalnym zakresie. W takiej 

sytuacji smar będzie przenoszony 

przez obrzeże ko ła w sposób 

doskonały. 

W przypadku jazdy pociągów tylko 

w j ednym kierunku, urządzenie 

CLICOMATIC montuje się zawsze na 

początku łuku. Dzięki temu następuje 

smarowanie całego łuku. Jeżeli ruch 

pociągów przebiega w obu 

kierunkach, to urządzenie CLICO-

MATIC zamontować należy na środku 

łuku. 

Montaż urządzenia CLICOMATIC na 

rozjeździe należy wykonać w taki 

sposób, aby smar dozowany był 

bezpośrednio na iglicę zwrotnicy. W 

przypadkach szczególnych wskazane 

jest zamontowanie urządzenia 

CLICOMATIC przed rozjazdem. 
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Montaż urządzenia w torze 

Obudowę zaworu dozującego należy zamontować na podkładzie ok. 250 mm od główki szyny. 

Obudowa zaworu instalowana jest w taki sposób, aby żadna część nie wystawała ponad górną 

powierzchnię główki szyny i nie znajdowała się w obrębie pracy podbijarki lub innych urządzeń do 

robót torowych. 

Wąż należy zamocować do podkładu poprzez przypięcie. Obudowa zaworu przykręcana jest 2 

śrubami 8 mm do podkładu betonowego (na zasadzie kołków rozporowych) lub 4 śrubami 8 mm do 

podkładu drewnianego. 

Obudowa powinna być zabezpieczona (np. blachami najazdowymi) przed zwisającymi z taboru 

przewodami lub innymi wystającymi elementami. 

 

Szafka na narzędzia może być zamontowana w pozycji leżącej lub stojącej obok toru - na słupku lub 

słupie sieci trakcyjnej. 
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V. URUCHOMIENIE 

Urządzenie CLICOMATIC dostarczane jest wraz z pojemnikiem napełnionym smarem, jednak bez 

butli z gazem i złączek do mocowania szafki. 

1. Wstawić do szafki butlę z azotem. Założyć obejmę butli. Nie dokręcać zbyt mocno śrub 

mocujących pojemnik ze smarem. Sprawdzić, czy wszystkie węże są poprawnie zamocowane. 

2. Sprawdzić, czy zamknięty jest zawór 

odpowietrzający. Tych śrub również nie 

przykręcać za mocno. 

 

 

 

3.    Podłączyć    baterię    do elektronicznego 

urządzenia         sterującego. Jednocześnie 

sprawdzić,    czy    podłączone są   do    niego   

wszystkie przewody. 

4. Otworzyć ostrożnie zawór butli z azotem.  

Sprawdzić,      czy      zredukowane      ciśnienie 

ustawione jest na 7 barów. 
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5.  Zawór  dozu jąc y ust awić  z  gr ubsza  

w  k ie r u nku  k r a węd z i  je zd ne j  s z yn y,  

w odległości ok. 25 cm od zewnętrznej szyny. 

6. Nacisnąć przycisk testowania powodujący 

dozowanie smaru. 

7. Dokładnie ustawić dozowanie, tak aby 

wszystkie cztery punkty smaru znajdowały się 

w   jednej    prostej    linii   w   górnej    części 

powierzchni bocznej główki szyny, a nie na 

górnej krawędzi główki szyny. Ustawianie    

następuje    przez    przekręcanie kluczem   

płaskim   21   mm   dyszy   głowicy 

wtryskowej,   bez   odkręcania jednak   dwóch 

śrub sześciokątnych, oraz przez podnoszenie 

i opuszczanie głowicy specjalnym kluczem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


 

9. Ustawić urządzenie sterujące na zero oraz dopasować czas pomiędzy wytryskami smaru (zob. 

„Instrukcja obsługi urządzenia sterującego CLICOMATIC CL 600" str. 20). Niezbędna ilość 

smaru potrzebna do bezbłędnego smarowania zależy od miejscowych warunków, np. 

częstotliwości ruchu pociągów, prędkości, obciążenia osi itd. 

Na początek proponujemy wybranie większej częstotliwości procesów smarowania w celu 

przesmarowania szyn i uzyskania gładkiej krawędzi jezdnej. Później można zredukować ilość 

smaru do ok 1,4 g/l brutto tonę . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Zamknąć zawór butli z azotem. Sprawdzić, 

czy ciśnienie zostało zachowane. Jeśli ciśnienie 

maleje, oznacza to, że system jest nieszczelny. 

Miejsce przecieku popryskać aerozolem w celu 

znalezienia nieszczelności. 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory Pro www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


VI. KONSERWACJA 

Wymiana butli z azotem 

■ zamknąć zawór butli z azotem 

■ ostrożnie zluzować śruby od regulatora ciśnienia 

■ zdjąć obejmę butli 

■ wymienić butlę z azotem 

■ założyć obejmę butli 

■ otworzyć ostrożnie zawór butli z gazem 

■ sprawdzić  szczelność  przyłącza.  Do  wyszukiwania  nieszczelności  zastosować 

aerozol lub wodę mydlaną. 

■ przeprowadzić smarowanie próbne 

Po zamknięciu butli skontrolować jej  szczelność. Jeżeli ciśnienie pozostaje stałe (odczytać 

manometr), oznacza to, że system jest szczelny. 

Pojemność butli 10 1 wystarcza w przybliżeniu na zużycie połowy ilości smaru. 

 

 
 

Uzupełnienie smaru 

Zamknąć zawór butli z gazem. Otworzyć zawór 

odpowietrzający pojemnik ze smarem, po czym 

wypuścić gaz. Podczas procesu napełniania zawór 

zostawić otwarty. 

Podłączyć pompę smaru i napełnić pojemnik. 

Jeżeli wyczuwalny będzie opór pompy, a po-

wietrze nie będzie się wydostawać z zaworu 

odpowietrzającego, oznacza to, że pojemnik jest 

napełniony. 
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Zawór odpowietrzający zamknąć. Złącza śrubowego zbyt mocno nie dokręcać. Ostrożnie 

otworzyć zawór butli gazowej. Przeprowadzić kilka próbnych dozowań. 

Czyszczenie dyszy zaworu dozującego 

Zluzować kabel bateryjny elektronicznego 

urządzenia sterującego lub wyłączyć prąd 

w celu uniknięcia przypadkowego smarowania. 

Odkręcić od dyszy 2 śruby M3 z łbem wal-

cowym o gnieździe sześciokątnym. Zdjąć 

dyszę. Stożkowa tarcza umieszczona za dyszą 

musi pozostać na swoim miejscu. 

Oczyścić dyszę oraz otwory igłą o średnicy 0,5 

mm. Kabel bateryjny podłączyć. Przeprowadzić smarowanie testowe i usunąć pozostałe cząstki z 

zaworu dozującego. Zluzować kabel bateryjny. Zamontować ponownie dyszę. 

Czyszczenie filtru smaru 

Zamknąć zawór butli z gazem i otworzyć zawór odpowietrzający pojemnik ze smarem. Zwolnić 

złącze wtykowe złącza rurowego do szybkiego montażu. Złączkę rurową i złącze śrubowe 

odłączyć pod kątem od filtra ze smarem. Wypływający smar zebrać. Jeżeli smar przestanie się 

wydobywać, oznacza to, że pojemnik jest już pusty. Zamknąć zawór butli z gazem i otworzyć 

zawór odpowietrzający. 

■ odłączyć wąż smaru od filtra 

■ zdjąć filtr z pojemnika ze smarem 

■ wymienić lub oczyścić filtr 

■ zamontować filtr do pojemnika ze smarem 

■ nie zapomnieć o tarczy stalowo-gumowej 

■ podłączyć wąż od smaru do filtra 

■ napełnić smarem pojemnik 
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■ zamknąć zawór odpowietrzający 

■ otworzyć zawór butli gazowej 

■ sprawdzić, czy nie wycieka smar 

Przeprowadzić test smarowania. 

Kontrola czujnika drgań i kabla 

W celu sprawdzenia czujnika można wywołać „próbne" wibracje poprzez pocieranie kluczem lub 

innym narzędziem obudowy zaworu dozującego tak długo, aż nastąpi wytrysk smaru. Należy 

jednak pamiętać, że pocieranie musi trwać tak długo, na jak długo ustawione jest urządzenie 

sterujące. 

Przykład: 

Jeżeli urządzenie jest ustawione na przedział czasowy 15 sek. to pocierać należy przez 15 sek. 

aż dojdzie do wytrysku smaru. 

Kontrola - zawór magnetyczny 

Odłączyć od urządzenia sterującego kabel bateryjny oraz kabel od zaworu magnetycznego. 

Ominąć urządzenie sterujące przez połączenie kabla bateryjnego z kablem zaworu 

magnetycznego. Wtyczki muszą być przytrzymane ręką. 

Jeśli podczas połączenia słyszalny będzie odgłos, tzn. że zawór magnetyczny jest sprawny. Jeżeli 

nie słychać żadnego dźwięku, należy wymienić zawór magnetyczny. 

Wymiana baterii 

Po rozłączeniu baterii urządzenie sterujące zapamiętuje przez kilka minut wcześniej zgromadzone 

informacje. Wymiana baterii może więc nastąpić bez utraty informacji. 

Dłuższe odłączenie 

Jeżeli urządzenie nie jest przez dłuższy czas używane, należy odłączyć baterię. 
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VII. KATALOG BŁĘDÓW 

Jeżeli urządzenie nie funkcjonuje, należy najpierw skontrolować, czy otwarty jest zawór butli 

gazowej oraz czy są uszkodzenia na kablach i wężach. Sprawdzić również należy bezpiecznik na 

spodzie urządzenia sterującego. 
 

BŁĄD MOŻLIWA PRZYCZYNA ŚRODKI 

1. Nie następuje smarowanie Pusta butla gazowa Nacisnąć przycisk TEST. Jeżeli 
  nastąpi dozowanie smaru - zobacz 

  „błąd w czujniku/kablu" opisany 

  poniżej. 

2. Brak smarowania przy  Odczytać manometr. Jeżeli ciśnienie 

naciśnięciu przycisku TEST, ale  jest poniżej 10 barów, zob. 

słyszalny odgłos zaworu  „wymiana butli gazowej" str. 12. 

magnetycznego.   

 Pusty pojemnik na smar Zob. „ Uzupełnienie smaru" str. 12 

 Zapchany zawór dozowania Zob. „Czyszczenie dyszy zaworu 

  dozowania" str. 13 

 Zapchany filtr smaru Zob. „ Czyszczenie filtru smaru" 

  str. 13 

 Przeciek w podłączeniu węża Zmiana węża 

 Zawór redukcyjny Wymienić zawór 

 z defektem  

 Całkowicie zapchany zawór Wyczyścić zawór dozujący 

 dozujący  
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3. Brak smarowania po 

naciśnięciu przycisku TEST. 

Brak odgłosu zaworu 

magnetycznego. 

Wyczerpana bateria 

Defekt zaworu 

magnetycznego 
Defekt czujnika/kabla 

Zob. „ Kontrola baterii" str. 14 

Zob. „Kontrola czujnika wibracyj-

nego z kablem” 

4. Za szybkie zużycie gazu Nieszczelność Sprawdzić złącza węży i butli 

5. Ciągłe smarowania bez 

wibracji lub ustawienia 

czasowego 

Defekt czujnika/kabla 

(spięcie) 

Czujnik/kabel wymienić 
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Poz. Cl nr Oznakowanie 

1 

2 

3 

4 

5 

CL 114 

CL 600 

CL 117 

CL 119 

CL 120 

czujnik wibracyjny 

 urządzenie sterujące  

zawór magnetyczny  

obudowa główki dozującej ze stopką średnica 36 mm 

stopka obudowy główki dozującej 

6  

7  

8 

 9 

10 

CL 126 

CL 150 

CL 162 

CL 112 

CL 166 

obudowa główki dozującej bez stopki średnica 36mm 

reduktor ciśnienia  

zawór dozujący 

 szafka  

zawór smaru 

11 

12 

13 

14 

15 

CL 200 

CL 201 

CL 202 

CL 204 

CL 205 

zawór odpowietrzający 

 zamocowanie zaworu smaru  

zamykający sprzęg wraz z zaworem zwrotnym 

gumowe uchwyty do butli z gazem 

 bateria 9 V 

16 

17 

18 

19 

20 

CL 211 

CL 214 

CL 221 

CL 222 

CL 223 

zacisk mocujący  

filtr  

sprzęg kątowy na wąż do gazu o średnicy 6 mm 

złącze śrubowe - wąż ochronny o średnicy 36 mm 

tarcza uszczelniająca 

21 

22 

23 

24 

25 

CL 225 

CL 230 

CL 231 

CL 260 

CL 270 

nakrętka - wąż ochronny o średnicy 36 mm 

sprzęgło kątowe- wąż do smaru 

 złącze śrubowe - wąż do smaru  

złączka wtykowa  

filtr do smaru 
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Poz. Cl nr Oznakowanie 

26 

27 

28 

29 

30 

CL 271 

CL 272 

CL 275 

CL 280 

CL 281 

przyłącze kątowe do sprzęgu zamykającego 

złącze śrubowe przejściowe  

zawór zwrotny 

 złączka  

skrętka 

31 

32 

33 

34 

35 

CL318 

CL 400 

CL 404 

CL 407 

CL 136 

klucz do szafki 

kabel koncentryczny/ m/,kabel czujnika  

wąż do gazu o średnicy 6 mm/m  

wąż ochronny o średnicy 36 mm/m  

kabel czujnika komplet 4,5 m 

36 

37 

38 

39 

40 

CL 149 

CL 143 

CL 140 

CL 139 

CL 177 

kabel czujnika komplet 6 m  

kabel czujnika komplet 8 m  

kabel czujnika komplet 10 m 

 kabel czujnika komplet 12  

 wąż łączący komplet - średnica 36, 4,5 m 

41 

42 

43 

44 

45 

 
46 
 
 

47 

CL 151 

CL 152 

CL 153 

CL 155 

CL 169 

CL 172 

CL 168 

wąż łączący komplet - średnica 36,6 m  

wąż łączący komplet - średnica 36,8 m  

wąż łączący komplet -średnica 36,10 m 

 wąż łączący komplet - średnica 36,12 m 

główka dozująca z obudową i 4,5 m wężem łączącym 

o średnicy 36 mm 

główka dozująca z obudową i 6m. wężem łączącym o 

średnicy 36 mm 

główka dozująca komplet z obudową i 8 m wężem 

łączącym o średnicy 36 mm 
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Poz. Cl nr Oznakowanie 

48 

49 

50 

CL 167 

CL 164 

CL 184 

 

główka dozująca komplet z obudową i 20 m wężem 

łączącym o średnicy 36 mm 

główka dozująca komplet z obudową i 12 m wężem 

łączącym o średnicy 36 mm 

główka dozująca podwójna, komplet - z obudową 

oraz z 4,5 m wężem łączącym o średnicy 36 mm 

51 

52 

53 

54 

55 

CL 249 

CL 263 

CL 269 

CL 241 

CL 359 

wąż do smaru komplet 4,5 m z podłączeniem 

złączka wlotowa z zaworem zwrotnym sprzęg 

zamykający z zaworem zwrotnym  

uszczelka nylonowa do butli z azotem 

sprężyna cofająca do zaworu dozującego 

56 

 

57 

58 

59 

60 

CL 317 

 

CL 338 

CL 345 

CL 356 

CL 240 

manometr 200 barów, Rl/8 podłączenie z odwrotną 

stroną 

manometr 16 barów, Rl/8 podłączenie na dole 

umocowanie do montażu reduktora ciśnienia 

uszczelka do zaworu dozującego 

tarcza uszczelki 1/8" do reduktora ciśnienia 

61 

62 

63 

64 

65 

CL 341 

CL 015 

CL 017 

CL 233 

CL 268 

skrzynka rozdzielcza do podwójnego Clicomatic 

Clicomatic pojedynczy 4,5 m 

 Clicomatic podwójny 4,5 m  

zawór z uszczelką do CL 202  

T - sprzęg o średnicy 6 mm - wąż do gazu 

66 

67 

68 

CL 232 

CL 273 

CL 100 

T - sprzęg - wąż do smaru 

 pierścień zaciskowy o średnicy 8 mm - wąż nylonowy 

bezpieczniki złączka pomiędzy zaworem 

magnetycznym i zaworem dozującym 
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VIII. INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA 

STERUJĄCEGO CLICOMATIC CL 600 

Wstęp 

Urządzenie sterujące CL 600 służy do optymalizacji smarowania szyn aparatem do smarowania szyn 

CL 015 i CL 017. Konserwacja i oględziny urządzenia ułatwione są dzięki różnym wyświetlaczom 

kontrolnym. 

Opis 

Urządzenie sterujące CL 600 składa się z wodoszczelnej obudowy aluminiowej. Na stronie 

przedniej jest 6 przycisków obsługi, 1 pole wyświetlacza oraz świecąca dioda. W dolnej części 

obudowy znajdują się gniazda wtykowe na prąd stały oraz gniazdo wejściowe do czujnika kabla 

koncentrycznego. Te dwa identyczne łączniki wtykowe służą do podłączenia zaworu 

magnetycznego, wtyczka z czarno-czerwonym kablem do podłączenia baterii, a czwarta wtyczka do 

wyposażenia specjalnego. 

Pole wyświetlacza składa się z 7 segmentów (LED czerwona), może on wyświetlać jednocześnie do 

5 liczb. Dodatkowo umieszczony jest znak odejmowania i na drugim miejscu znakowanie 

dziesiętne. 

Żółta dioda migając sygnalizuje wibrację, a stałe światło sygnalizuje realizację smarowania. 

Aktywacja następuje w czasie 5 minut po naciśnięciu przycisku testowania. 

Przyciski 

Układ klawiszy składa się z zespołu przycisków, które umocowane są na okablowanej płycie pod 

plastikową osłoną. Przy naciśnięciu przycisków oznakowanych tak jak przedstawiono poniżej na 

wyświetlaczu pojawia się następująca informacja: 

1 - liczba smarowań od czasu ostatniej pozycji zerowej 

3     - liczba dni od czasu ostatniej zmiany baterii 

2 - przycisk testowania, powoduje smarowanie. 

Licznik przeskakuje o jeden stopień do przodu  

1+5 - wskaźnik podaje przypuszczalną liczbę dni roboczych 
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z obecnym stanem napełnienia smarem (wartość przeciętna)  

3+5 - wskaźnik pokazuje liczbę dni do czasu następnej zmiany baterii  

1+6 - kasowanie ilości smarowań (ustawienie podczas napełniania smaru)  

2+4- kasowanie licznika dniowego (ustawienie podczas zmiany baterii) 

5 - przyciśnięcie na 5 sek. aktywuje parametry i włącza parametr 1 

4 - wzrost wartości parametrów o jeden stopień 

6 - spadek wartości parametrów o jeden stopień 

5 - naciśnięcie na czas 1 sek, powoduje przeskok na parametr 2 itd. 

2     - naciśnięcie na 5 sek. powoduje wyjście ze spisu parametrów 

Lista parametrów 

Przez zmianę parametrów na spisie można zmienić nastawione wartości urządzenia sterującego w 

następujący sposób: 
 

Nr parametru Opis Ustawienie podstawowe 

1 funkcja włączania/wyłączania, 

1= włączone, 0= wyłączone 

1 włączone 

2 odstęp czasowy pomiędzy wytryskami 

smaru, 3-120 sekund 

8 sekund 

3 częstotliwość smarowań na sekundę  

0 = wyłączone , 1-60 (przy sterowaniu czasowym) 

0 smarowań/sek. 

4 czułość, 1-100% 50% 

5 ilość porcji smaru w pojemniku na smar 1-90 35 (xl000) 

6 rezerwa amperogodzinowa baterii, 1-100 15 Ah 

7 poziom temperatury ,- 25 - + 50 -5°C 

8 przełącznik czasowy silnika pompy 0-100 

(brak w gazowym Clicomatic) 

30 minut 

9 pojedynczy lub podwójny aparat, 

1= pojedynczy, 2= podwójny 

1   pojedynczy 

10 1 = włączony, 0 = wyłączony (tylko przy 

dodatkowym wyposażeniu) 

0 wyłączony 
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Objaśnienia 

Parametr 1 

Parametr 2 

Parametr 3 

Parametr 4 

Parametr 5 

Parametr 6 

Przez naciśnięcie klawisza plus zostaje włączone urządzenie-wyświetlacz 1. 

Naciśnięcie klawisza minus powoduje wyłączenie zaworu magnetycznego i 

przerwanie procesu smarowania. Wszystkie pozostałe ustawienia pozostają 

nienaruszone. 

Steruje częstością dozowań smarowania oraz ilością smaru. Wyświetlacz poka-

zuje odstępy czasu w sekundach, pomiędzy pojedynczymi wytryskami smaru 

Umożliwia sterowanie zależne od czasu, niezależnie odjazd pociągu. 

Wyświetlacz pokazuje liczbę wytrysków smaru w obrębie jednej godziny. 

Umożliwia ustawienie wrażliwości czujnika, np. przerwanie zapisu drgań 

z sąsiedniego toru. 

Zawartość pojemnika na smar wystarcza maksymalnie na 35 000 dozo wań. 

Wyświetlacz w parametrze 5 powinien być ustawiony na 25. Przy ustawieniu 

zerowym licznika dozo wań wyświetlacz podaje przy jednoczesnym naciśnięciu 

klawisza 1 i 5 przypuszczalną liczbę dni do czasu następnego koniecznego 

napełnienia smarem. 

Ustawienie 15 Ah w parametrze 6 jest podstawowym ustawieniem baterii SRS. 

W ustawieniu zerowym licznika dniowego (przycisk 3 i 4 ) po włożeniu nowej 

baterii wyświetlacz podaje (po naciśnięciu klawisza 3 i 5) przypuszczalną liczbę 

dni do czasu następnej zmiany baterii. 

Parametr 7        Umożliwia ustawienie automatycznego wyłączania urządzenia przy szczególnie 

wysokich lub niskich temperaturach. 

Parametr 8        Nie posiada żadnej funkcji w urządzeniu Clicomatic przy zastosowaniu gazu. 

Parametr 9        Ustawiony jest na liczbę zainstalowanych głowic smarowniczych (1 lub 2). 

Parametr 10       Przy specjalnym wyposażeniu urządzenia z przełączeniem przez iglicę 

zwrotnicy włącza i wyłącza tę funkcję. 
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