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• miniBooster jsou oscilační násobiče tlaku

• automatické zesílení vstupního tlaku na hodnotu 
danou násobkem (zesilujícím faktorem)

• výstupní tlak až 5000 bar



Popis funkce

IN-Vstup nízkého tlaku
R-Odpadní větev
H-Výstup vysokého tlaku
LP-Nízkotlaký píst
HP-vysokotlaký píst
KV1,KV2, DV-jednosměrné ventily
BV1-bistabilní ventil 



Popis funkce
V první fázi protéká kapalina volně 
násobičem přes ventily KV1,KV2 a DV do 
válce. 
Při stoupnutí tlaku se začnou písty 
pohybovat dolů, přesunuje se BV1, uzavírá 
KV1 a DV.
Písty se pohybují nahoru a poměrem zvyšují 
tlak.
Vše se opakuje do maximálního tlaku, kdy se 
pohyb pístu zastaví.
Pokud by došlo na válci k poklesu tlaku, 
násobič opět zrátuje kompenzuje 
“dopumpováním“.
Přivedení kapaliny do R se otvírá DV ventil
a kapalina protéká od válce zpět.



Konstrukce násobiče
základní řada ( HC1-HC6)

Násobič se skládá ze 3 částí 
spojených dvěma šrouby a 
těsněný dvěma o-kroužky. 
Násobič neobsahuje žádná další 
těsnění.



miniBooster HC 2
nejpoužívanější v základní řadě

• vstupní tlak 20-207 bar
• výstupní tlak max. 800 bar
• výběr ze 13 zesilujících faktorů

Označení HC2-3,2-B-1

3,2= zesilující faktor
Model A = bez DV ventilu
Model B = DV ventil

1- vstupy G ¼“ 
2- vstupy 7/16“-20UNF



Základní produktová řada

Typ Vstupní tlak Výstupní tlak Prům. vstupní 
průtok

Prům. výstupní 
průtok

Zesilující 
faktor

HC1 20-207 bar 24-800bar 2,0-8,0 l/min 0,3-0,5 l/min 1,2-20,0

HC2 20-207 bar 24-800bar 2,0-15,0 l/min 0,3-2,5 l/min 1,2-7,5

HC3 20-207 bar 24-500bar 2,0-8,0 l/min 0,3-2,5 l/min 1,2-7,5

HC4 20-207 bar 26-800bar 2,0-35,0 l/min 1,5-7,0 l/min 1,3-9,8

HC5 20-207 bar 24-800bar 2,0-15,0 l/min 0,3-2,5 l/min 1,2-20

HC6 20-207 bar 26-800bar 5,0-70,0 l/min 2,5-15 l/min 1,3-8,2

HC7 20-207 bar 100-2000bar 2,0-14,0 l/min 0,3-1,6 l/min 5,0-20

HC8 20-207 bar 100-2000bar 2,0-14,0 l/min 0,3-1,6 l/min 5,0-20

HC9 20-207 bar 220-5000bar 5,0-20,0 l/min 0,3-1,8 l/min 5,0-20



miniBoooster – dvojčinná varianta

V podstatě dva násobiče v jednom
s cílem zvýšení výstupního průtoku.

Porovnání:
Základní    HC2   -3,2-B-1    max. výstupní průtok 2,5 l/min
Dvojčinná HC2D-3,2-B-1    max. výstupní průtok  6,2 l/min

Základní    HC6   -3,3-B-1    max. výstupní průtok 11 l/min
Dvojčinná HC6D-3,3-B-1    max. výstupní průtok  27,5 l/min



miniBoooster – dvě media
Médium 1:
IN-Vstup nízkého tlaku
R-Odpadní větev
Médium 2:
S1,S2 –sací vstup
H1,H2 – vysokotlaký výstup média 2
D1,D2 – lekáž

Médium 1 je přiváděno na IN, pohybem pístů LP se nasává 
medium 2 přes 2xKV1 a vytlačuje přes 2xKV2 do vysokotlakého 
výstupu H1(H2).



miniBoooster – W-nerezová provedení
Tyto provedení jsou dostupná pro:
základní řadu              např.  HC2W
dvojčinná provedení            HC2DW2
i provedení pro dvě media  HC2D2W

Pro násobiče na dvě media ve standardním ocelovém provedení
Medium 1:  hydraulické kapaliny, glycol ( min 5%)
Medium 2 : hydraulické kapaliny, glycol ( min 5%)

Pro násobiče na dvě media v nerezovém provedení
Medium 1: hydraulické kapaliny, glycol ( min 5%)
Medium 2 : hydraulické kapaliny, glycol, voda, mořská voda

Pro jiná media konzultovat s výrobcem…..



Obecné specifikace

Teplotní rozsah oleje: -40 ° C až +120 ° C
Teplotní rozsah vody  : +3 ° C až +50 ° C
Teplotní limity:
+30 ° C až +60 ° C = nejlepší výkon - dlouhá životnost
Mimo tento rozsah = Snížený výkon a / nebo životnost

Maximální vstupní průtok dodržet podle jednotlivých typů.

Vstupní tlak: Min. 20 bar Max. 200 bar
Poznámka: Výstupní tlak nesmí nikdy překročit 800 bar, s výjimkou HC7, HC8 + HC9

Filtrace: 10 mikronů nominální; max. 19/16 podle ISO 4406



Obecné specifikace

Uznané hydraulické a převodové kapaliny kompatibilní s těsněním NBR
Viskozita 1 až 500 cSt (mm2 / s)
Směs glykolu (minimálně 5% glykolu)
Další média na vyžádání

20-40 cSt (mm2 / s) = nejlepší výkon - dlouhá životnost



Připojení do hydraulického okruhu

Základní připojení je „do potrubí“
pomocí vnitřní závitu vstupů IN,R i výstupu H

Model HC3 má provedení s mezideskou NG6
pro sdružování prvků



Příslušenství

Vstupní filtry, vysokotlaké filtry,
filtry v bloku NG6

Integrované ventily.
Rozváděče s ručním i elmagn. ovládáním,
vstupní redukční ventily a jejich kombinace 
v bloku spojeném s násobičem.

Vysokotlaké příslušenství.
Manometry, uzavírací ventily
A především šroubení pro tlaky vyšší než 
800 bar.



Kompletní jednotky-zákaznická řešení na míru

Kompaktní jednotky sdružující vlastní násobič(e), 
ovládací ventily, tlakové a jednosměrné ventily.

Připojovací rozměry uzpůsobené pro zákazníka.



Použití násobičů tlaků v hydraulických obvodech

Základní zapojení pro jednočinné a dvojčinné válce

Zapojení s externím hydraulickým zámkem
pro aplikace vyžadující vyšší průtok



miniBooster součástí hydraulického agregátu

Vestavba do sdružení prvků NG6
protrubkovaní na agregátu,
nebo na bloku ventilů.

Využívá se výhody řízení 
na nízkotlaké straně. Vysokotlaký výstup
z násobiče jde rovnou do spotřebiče. 



miniBooster součástí hydraulického agregátu

Příklad řízení na vysokotlaké straně násobiče



miniBooster - Aplikace

Oblasti použítí:

1. Úpravy stávajících zařízení
-zvýšení tlaku u některých koncových spotřebičů  
-doplnění vysokotlaké funkce

2. Nová zařízení, kde se už počítá s využitím násobiče
-upínací systémy
-speciální nářadí
-manipulační technika



Rozvaha kdy použít řešení s násobičem tlaku

Výhody:

- poskytuje vysoký tlak, kdykoliv je potřeba
- nejsou potřeba vysokotlaká čerpadla
- řízení ( rozváděče, tlakové ventily, spínače) 
na nízkotlaké straně

- úspora nákladů na vedení ( potrubí, šroubení)
- přímý poměr mezi nízkým a vysokým tlakem
- automatická kompenzace úniků na vysokotlaké straně
-žádné rotující části
-malá velikost - vysoký výkon

Použití:

Tam kde potřebuji krátkodobě zvýšit tlak.

V případech kdy by pro daný tlak byla varianta s 
vysokotlakým čerpadlem a prvky dražší.
Pozn. Nevyplatí se mi zvyšovat tlak z 10MPa na 20MPa
násobičem, když to zvládne zubové čerpadlo).



Rozvaha kdy použít řešení s násobičem tlaku

Nevýhoda, na co dát pozor = Malý výstupní průtok na vysokotlaké straně

Při výběru vybírat nejenom mezi vhodnou velikostí násobiče, ale i 
správného poměru zesílení ( poměru vstupního a výstupního tlaku).
To mi ovlivňuje velikost výstupního průtoku.



Příklad:
potřebuji výstupní tlak 630 bar
Použiji násobič velikosti HC6 

Řešení 1:
HC6-3,3  
násobek 3,3 vyžaduje vstupní tlak 190 bar
při vstupních 10 l/min mám na výstupu
při 600 barech 2,5 l/min 

Řešení 2:
HC6-6,3  
násobek 6,3 vyžaduje vstupní tlak 100 bar
při vstupních 10 l/min
mám na výstupu při 500 barech 1 l/min 





Závěr

Násobiče tlaku miniBooster jsou jednoduchá zařízení, která dokáží sami 
při malých rozměrech dosáhnout velkého výkonu-zvýšení tlaku.
Jejich hlavní výhodou je snadné zapojení do hydraulického obvodu. 

Děkuji za Vám za pozornost


