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5 Het selecteren van componenten aan de aandrijfzijde
5.1 Reductoren met IEC- of NEMA-adapter AM

Adapters AM dienen om motoren volgens de IEC-norm of NEMA (bouwvorm C resp.
TC) te kunnen aanbouwen aan SEW-rechte, vlakke, kegelwiel- en wormwielreductoren.
Voor IEC-motoren zijn adapters leverbaar voor de bouwgrootten 63 tot 280. Voor
NEMA-motoren zijn er adapters voor de grootten 56-365.
De aanduiding van de grootte van de adapter komt overeen met de betreffende IEC-
resp. NEMA-motorbouwgrootte.
De koppeloverdracht tussen motor en reductor vindt plaats via een vormsluitende en
doorslagveilige klauwenkoppeling. Tijdens bedrijf optredende trillingen en stoten wor-
den door een ingesloten polyurethaan tandkrans effectief gedempt.

04588AXX
Afbeelding 8: wormwielreductor met adapter AM
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Vermogens, 
massatraagheids-
momenten

Selectie van de 
reductor

Controle op 
ingaand vermogen 
van de reductor 
(Pn)

De waarden in de keuzetabellen zijn gebaseerd op een ingaand toerental van ne = 1400
r/min. Het ingaand vermogen van de reductor komt overeen met het maximaal toelaat-
bare koppel aan de ingaande as. Bij afwijkende toerentallen dient aan de hand van het
maximale koppel het ingaand vermogen omgerekend te worden. 

Type (IEC) Type (NEMA) Pm
1) [kW]

1) Maximaal nominaal vermogen van de aangebouwde normmotor bij 1400 1/min

JAdapter [kgm²]

AM63 - 0.25 00:44:00 x 10-4

AM71 AM56 0.37 00:44:00 x 10-4

AM80 AM143 0.75 1,9 x 10-4

AM90 AM145 1.5 1,9 x 10-4

AM100 AM182 3 5,2 x 10-4

AM112 AM184 4 5,2 x 10-4

AM132S/M AM213/215 7.5 19 x 10-4

AM132ML - 9.2 19 x 10-4

AM160 AM254/256 15 91 x 10-4

AM180 AM284/286 22 90 x 10-4

AM200 AM324/326 30 174 x 10-4

AM225 AM364/365 45 174 x 10-4

AM250 - 55 173 x 10-4

AM280 - 90 685 x 10-4

Reductortype bepalen

↓

Reductorgrootte via
• maximumkoppel aan de uitgaande as (Ma max)
• overbrengingsverhouding reductor (i)
uit de keuzetabellen de reductor met de adapter AM bepalen

↓

Controleren op maximaal toelaatbare radiale belasting van de uitgaande as (FRa) 

↓

Controleren op maximaal ingaand vermogen aan de adapter (Pm). 
(zie “Vermogens, massatraagheidsmomenten” auf  bladzijde 43)

↓

Is de gewenste adaptergrootte beschikbaar?

↓

Is de gewenste combinatie uitvoerbaar?
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Voorbeeld 
keuzetabel

Aanwijzing: bij meer dan vier mogelijke adapters per reductorgrootte worden de keu-
zetabellen weergegeven  op twee pagina’s naast elkaar.

Attentie:
De typeaanduidingen, prijzen en massa’s zijn gebaseerd op de IEC-uitvoering. Voor de
NEMA-uitvoering geldt de extra tabel onder de keuzetabellen (zie de volgende voor-
beeldtabel):

Legenda

R77, ne = 1400 r/min 820 Nm
i na Mamax FRa ϕ (/R) AM63 AM71 AM80 AM90

[r/min]  [Nm]  [N]  [’]

195.24* 7.2 820 9920 6

R
RF

34 kg
40 kg

R
RF

35 kg
40 kg

R
RF

37 kg
43 kg

R
RF

37 kg
43 kg

166.59 8.4 820 9920 6
145.67 9.6 820 9920 6
138.39 10 820 9920 6
121.42 12 820 9920 6
102.99 14 820 9920 6
92.97 15 820 9920 6

Bij opgave van een getalwaarde: optie met gereduceerde speling is 
mogelijk, het getal geeft de hoekverdraaiingsspeling aan in hoekminuten 
[’] van de versie met gereduceerde speling. Geen opgaven (-): Voor deze 
i is de optie met gereduceerde speling (/R) niet mogelijk.

Toelaatbare radiale kracht bij maximum afneembaar koppel (reductor in 
voetuitvoering met volle as)

Maximum afneembaar koppel

Uitgaand toerental

Overbrengingsverhouding reductor

3

AM56 AM56 AM143 AM145

NEMA + kg +0,60 kg -- kg -- kg -- kg

* Eindige overbrengingsverhouding

Combinatie is mogelijk.
Combinatie is niet mogelijk.

Aantal trappen van de volgende overbrengingsverhoudingen = 2-traps

Aantal trappen van de volgende overbrengingsverhoudingen = 3-traps

Verwijzing naar de bijbehorende maatbladen

2

3
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Terugloopblokke-
ring AM../RS

Indien de toepassing slechts een draairichting toestaat kan de adapter AM worden uit-
gevoerd met een terugloopblokkering. Toegepast worden terugloopblokkeringen met
centrifugaallichtende klemelementen. Deze uitvoering heeft als voordeel dat de kle-
melementen vanaf een bepaald toerental (lichttoerental) contactloos in de terugloop-
blokkering meeroteren. De terugloopblokkeringen werken daardoor vrij van slijtage, wrij-
vingsverliezen en onderhoud en zijn geschikt voor hoge toerentallen.

Afmetingen:
De terugloopblokkering is volledig in de adapter geïntegreerd. Dat wil zeggen dat de af-
metingen identiek zijn aan die van de adapter zonder terugloopblokkering (zie maatbla-
den onder het hoofdstuk Adapter AM).

Blokkeerkoppels:

Opgave van de draairichting van de uitgaande as bij bestelling
Bij bestelling van een reductor met adapter en terugloopblokkerring dient de gewenste
draairichting van de uitgaande as/uitgaande aszijde van de reductor opgegeven te wor-
den. De draairichting wordt gegeven kijkend naar de uitgaande as/uitgaande aszijde
van de reductor, bij aandrijvingen met het aseind aan de zijden A en B dient de draai-
richting aangegeven te worden kijkend naar de A-zijde.
Om schade te voorkomen dient de draairichting van de aandrijving gecontroleerd te
worden voor de inbedrijfstelling van de installatie.

CCW = linksom
CW = rechtsom

Type Maximaal blokkeerkoppel terugloopblokkering Lichttoerental

[Nm] [r/min]

AM80, AM90, AM143, AM145 90 640

AM100, AM112, AM182, AM184 340 600

AM132, AM213/215 700 550

AM160, AM180, AM254/256, 
AM284/286 1200 630

AM 200, AM225, AM324/326 
AM364/365 1450 430

50290AXX
Afbeelding 9: draairichting uitgaande as

A

B

CCW

CW
CCW

CW
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5.2 Adapter AQ voor servomotoren

Voor het aanbouwen van servomotoren aan SEW-rechte, vlakke, kegelwiel- en worm-
wielreductoren dient een adapter met een vierkante flens.
Het koppel wordt via een klauwenkoppeling overgebracht. Tijdens bedrijf optredende
trillingen en stoten worden door een ingesloten polyurethaan tandkrans effectief ge-
dempt. 

Uitvoerings-
varianten

De koppelingshelft aan de motorzijde kan naar keuze zowel uitgevoerd worden met een
spanringverbinding (krachtsluitend voor gladde motorassen) als ook met een spiebaan
(vormsluitend). 
• AQH = met klemringnaaf
• AQA = met spiebaan

04595AXX
Afbeelding 10: rechte reductor met adapter AQ
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Koppels, massa-
traagheidsmo-
menten

Benodigde 
motorgegevens

Omdat de afmetingen van servomotoren niet genormaliseerd zijn, dienen voor de keuze
van de adapter de volgende gegevens van de motor bekend te zijn:
• asdiameter en lengte
• afmetingen van de flens (lengte van de zijden, diameter, centreerrand en gatenpa-

troon)
• maximumkoppel
Bij vragen over de keuze en de selectie staan wij u graag terzijde.

Type dRZ
1)

1) De rondsel-astapdiameter is afhankelijk van de overbrengingsverhouding, graag overleg met Vector Aan-
drijftechniek

Me max
2)

2) Maximaal toelaatbaar ingaand koppel

JAdapter
3) [kgm2]

3) Aandrijvend massatraagheidsmoment van de adapter

AQ..80/..
10 7.7

0,77 x 10-4
12 13

AQ..100/..
AQ..115/1
AQ..115/2

10 7.7

1,4 x 10-412 13

14 15

16 15

AQ..115/3

10 7.7

3,1 x 10-412 13

14 19

16 30

AQ..140/1
AQ..140/2

16 30

5,1 x 10-418 41

22 53

AQ..140/3

16 30

10 x 10-418 41

22 75

AQ..190/1
AQ..190/2

22 75
15 x 10-4

28 145

AQ..190/3
22 75

25 x 10-4
28 170
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Selectie van de 
reductor

Reductortype bepalen

↓

Reductorgrootte via
• maximumkoppel aan de uitgaande as (Ma max)
• overbrengingsverhouding reductor (i)
uit de keuzetabellen AQ bepalen

↓

Controleren op maximaal toelaatbare radiale belasting van de uitgaande as (FRa) 

↓

Maximum toelaatbare koppel aan de ingaande as bij de reductor (Me max) controleren
(zie 'Koppels, massatraagheidsmomenten" zie vorige pagina)

↓

Is de gewenste adaptergrootte beschikbaar?

↓

Is de gewenste combinatie uitvoerbaar?



Catalogus – GK2004 49

5Adapter AQ voor servomotoren
Het selecteren van componenten aan de aandrijfzijde

1

2

3

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

5

Voorbeeld 
keuzetabel

Aanwijzing: Bij meer dan vier mogelijke adapters per reductorgrootte worden de keu-
zetabellen weergegeven  op twee pagina’s naast elkaar.

Legenda

R77, ne = 1400 r/min 820 Nm
i na Mamax FRa ϕ (/R) AQ..80/1-3 AQ..100/1-4 AQ..115/1-3

[r/min]  [Nm]  [N]  [’]

195.24* 7.2 820 9920 6

R
RF

36 kg
41 kg

R
RF

36 kg
42 kg

R
RF

37 kg
43 kg

166.59 8.4 820 9920 6
145.67 9.6 820 9920 6
138.39 10 820 9920 6
121.42 12 820 9920 6
102.99 14 820 9920 6
92.97 15 820 9920 6

Bij opgave van een getalwaarde: optie met gereduceerde speling is 
mogelijk, het getal geeft de hoekverdraaiingsspeling aan in hoekmi-
nuten [’] van de versie met gereduceerde speling. Geen opgaven (-
): Voor deze i is de optie met gereduceerde speling (/R) niet moge-
lijk.

Toelaatbare radiale kracht bij maximum afneembaar koppel (reduc-
tor in voetuitvoering met volle as)

Maximum afneembaar koppel

Uitgaand toerental

Overbrengingsverhouding reductor

3

* Eindige overbrengingsverhouding

Combinatie is mogelijk.
Combinatie is niet mogelijk.

Aantal trappen van de volgende overbrengingsverhoudingen = 2-traps

Aantal trappen van de volgende overbrengingsverhoudingen = 3-traps

Verwijzing naar de bijbehorende maatbladen

2

3
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5.3 Adapter AR met slipkoppeling

Om de installatie en de aandrijving te beveiligen tegen een overbelasting worden de
SEW rechte, vlakke, kegelwiel- en wormwielreductoren uitgevoerd met een adapter met
slipkoppeling. Aangebouwd kunnen worden IEC-normmotoren van de bouwgrootte 71
tot 180.
Het koppel wordt krachtsluitend via wrijvingsmateriaal overgebracht. Het slipkoppel van
de koppeling is met een stelmoer en schotelveren instelbaar. Afhankelijk van de veer-
sterkte en de ordening van de schotelveren zijn verschillende slipkoppels mogelijk. Bij
overbelasting slipt de koppeling en verbreekt daarmee de krachtoverdracht tussen mo-
tor en reductor. Schade aan de installatie en de aandrijving wordt hiermee voorkomen.

Gecombineerde 
reductor met 
adapter en slip-
koppeling

In combinatie met gecombineerde reductoren wordt de adapter met slipkoppeling bij
voorkeur toegepast tussen de twee reductoren. Indien gewenst gelieve u Vector Aan-
drijftechniek te raadplegen.

Selectie van de 
reductor

De adapter AR met slipkoppeling komt in de typengrootten overeen met de adapter AM
voor IEC-motoren.
De keuze van de reductor kan daarom plaatsvinden met behulp van de keuzetabellen
voor de adapter AM. Vervolgens dient de typeaanduiding AM vervangen te worden door
AR en dient het gewenste slipkoppel bepaald te worden.

Bepaling van het 
slipkoppel

Het slipkoppel dient op het ca. 1,5-voudige nominale koppel van de reductor ingesteld
te worden. Bij de bepaling dient rekening gehouden te worden met het maximum toe-
laatbare afneembare koppel van de reductor en de door het werkingsprincipe veroor-
zaakte tolerantie van het slipkoppel van de koppeling (+/-20%).
Bij bestelling van een reductor met adapter en slipkoppeling dient het gewenste slipkop-
pel opgegeven te worden.
Bij ontbrekende bestelopgave vindt instelling plaats overeenkomstig het maximaal toe-
laatbare afneembare koppel van de reductor. 

04604AXX
Afbeelding 11: kegelwielreductor met adapter AR
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Koppels, 
slipkoppels

Optie toerental-
bewakingsrelais /
W

Om ongecontroleerd slippen van de koppeling en de daarmee verbonden slijtage van
het wrijvingsmateriaal te vermijden wordt geadviseerd om het toerental van de slipkop-
peling met een toerentalbewakingsrelais te bewaken.
Het toerental van de uitgaande koppelingshelft van de slipkoppeling wordt via een scha-
kelnok en een inductieve opnemer contactloos bepaald. De pulsen worden door het toe-
rentalbewakingsrelais vergeleken met een gedefinieerd referentietoerental. Bij het on-
derschrijden van het ingegeven toerental (overbelasting) schakelt het uitgangsrelais
(naar keuze maak- of verbreekcontact). Om foutmeldingen tijdens het aanlopen te voor-
komen, is het toerentalbewakingsrelais uitgevoerd met een aanloopoverbrugging, die
instelbaar is in een tijd van 0,5 tot 15 seconden.
Referentietoerental, aanloopoverbrugging en schakelhysterese kunnen bij het toeren-
talbewakingsrelais worden ingesteld.

Type Pm
1) [kW]

1) Maximaal nominaal vermogen van de aangebouwde normmotor bij 1400 r/min

MR
2) [Nm]

2) Instelbaar slipkoppel overeenkomstig de schotelverenbezetting

MR
2) [Nm] MR

2) [Nm]

AR71 0.37 1 - 6 6.1 - 16 -

AR80 0.75 1 - 6 6.1 - 16 -

AR90 1.5 1 - 6 6.1 - 16 17 - 32

AR100 3.0 5 - 13 14 - 80 -

AR112 4.0 5 - 13 14 - 80 -

AR132S/M 7.5 15 - 130 - -

AR132ML 9.2 15 - 130 - -

AR160 15 30 - 85 86 - 200 -

AR180 22 30 - 85 86 - 300 -

53574AXX
Afbeelding 12:  adapter met slipkoppeling en toerentalbewakingsrelais / W

[1] schakelnok
[2] inductieve opnemer (adapter)
[3] meenemerschijf
[4] wrijvingsschijf

[5] schotelveer
[6] stelmoer
[7] slipnaaf
[8] toerentalbewakingsrelais

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
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Optie slipbewa-
kingsrelais /WS

In combinatie met de variatoren VARIBLOC® (zie catalogus Variatoren) wordt in plaats
van het toerentalbewakingsrelais een slipbewakingsrelais ter bewaking van het toeren-
talverschil tussen drijvende en gedreven koppelingshelft toegepast.
Het waarderen van de signalen vindt afhankelijk van de bouwgrootte van de variator
plaats met twee inductieve opnemers of een wisselspanningsencoder.

Aansluiting Het aansluiten van de encoder aan het bewakingsrelais vindt plaats via een 2- of 3-ade-
rige kabel (afhankelijk van het type encoder). 
• Maximale kabellengte: 500 m bij een leidingdoorsnede van 1,5 mm2.
• Standaard voedingskabel: 3-aderig / 2 m
• Signaalleidingen gescheiden leggen (niet in meeraderige kabels) en eventueel af-

schermen.
• Beschermingsgraad: IP40 (aansluitklemmen IP20)
• Bedrijfsspanning: 220 VAC of 24 VDC

• Maximaal schakelvermogen van het uitgangsrelais: 6 A (250 VAC)

52262AXX
Afbeelding 13: adapter met slipkoppeling en slipbewakingsrelais / WS

[1] schakelnok
[2] inductieve opnemer (adapter)
[3] meenemerschijf
[4] wrijvingsschijf
[5] schotelveer

[6] stelmoer
[7] slipnaaf
[8] Slipbewakingsrelais /WS
[9] inductieve opnemer IG

22 23 24

A1 A2

19

21 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

20 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]
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Aansluitingen W

Aansluitingen WS

53653AXX
Afbeelding 14: aansluitingen /W

[1] relaisuitgang
[2] voedingsspanning 230 VAC (47...63 Hz)
[3] slip-reset extern
[4] voedingsspanning 24 VDC
[5] brug voor gelijkloopbewaking 

[6] signaal
[7] encoder
[/W] toerentalbewakingsrelais

[4]

[6]

[1]

[2]

1

2

3

4

5

6

7

8

[7]

9

10

11

12

13

14

15

16

/W

52264AXX
Afbeelding 15: aansluitingen /WS

[1] relaisuitgang
[2] voedingsspanning 230 VAC (47...63Hz)
[3] slip-reset extern
[4] voedingsspanning 24 VDC
[5] signaal

[6] encoder 1
[7] encoder 2
[/WS] slipbewakingsrelais

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

[6]

[4]

[7]

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

�

�

[5]

[2]

�

�

[5]

L1

LN

�

[1]

[3]
/WS
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Afmetingen W

Afmetingen WS

52250AXX
Afbeelding 16: afmetingen /W

53576AXX
Afbeelding 17: afmetingen /WS

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

19 20 21 22 23 24

13 14 15 16 17 18

45 120

7
8

3
5
.5
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5.4 Adapter met hydraulische aanloopkoppeling AT

Voor installaties met een zware aanloop (bijv. mengers, roerwerken enz.) kunnen SEW
rechte, vlakke, kegelwiel- en wormwielreductoren gecombineerd worden met een adap-
ter met een hydraulische aanloopkoppeling. Door de hydraulische aanloopkoppeling
worden motor en lastwerktuig beveiligd tegen overbelasting tijdens het aanlopen en
vindt een zachte aanloop plaats. De koppeling is beveiligd tegen aanraken ingebouwd
in een behuizing, de koeling van de koppeling vindt plaats via ventilatiegaten in de be-
huizing. Aan te bouwen zijn SEW-motoren van de bouwgrootten 71 tot 180 (0,37 tot 22
kW).1).
Voorkeurstoerentallen zijn 1400 1/min en 2800 1/min, d.w.z. 4- resp. 2-polige aanbouw-
motoren. Bij het gebruik van 2-polige aandrijfcombinaties adviseren wij u rekening te
houden met de sterkere geluidsvorming.

04607AXX
Afbeelding 18: vlakke reductor met adapter AT

1) Voor motoren van de bouwgrootte 200 tot 280 (30 tot 90 kW) zijn kegelwielreductoren met een hydrauli-
sche aanloopkoppeling op een motorbasis mogelijk.
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Aanloop-
koppeling

De toegepaste aanloopkoppeling is een hydrodynamische koppeling volgens het Föttin-
gerprincipe. De koppeling is met olie gevuld en bestaat uit een pomprad (motorzijdig) en
een turbinerad (reductorzijdig). De toegevoerde mechanische energie wordt door het
pomprad omgezet in stromingsenergie en in het tubinerad weer in mechanische energie
getransformeerd.

Het overdraagbare vermogen van de koppeling is sterk toerentalafhankelijk. Om die re-
den wordt een onderscheid gemaakt tussen de aanloopfase en stationair bedrijf. Tijdens
de aanloopfase loopt de motor onbelast aan tot de koppeling koppel overbrengt. De ma-
chine versnelt in die fase langzaam en zacht. Wanneer de stationaire situatie bereikt is
ontstaat tussen motor en reductor de door het werkingsprincipe van de koppeling be-
paalde bedrijfsslip. Van de motor wordt alleen nog het lastkoppel van de installatie ge-
vraagd, lastpieken worden door de koppeling gedempt.
De hydraulische aanloopkoppeling is uitgevoerd met smeltstoppen, die bij te hoge tem-
peratuur (grote overbelasting, blokkering) de bedrijfsvloeistof naar de omgeving vrijge-
ven. Koppeling en installatie worden daardoor beveiligd tegen beschadigingen.

52251AXX
Afbeelding 19: aanloopkoppeling

[1] vulschroef
[2] turbinerad
[3] koppelingsschaal
[4] bedrijfsvloeistof (hydraulische olie)
[5] pomprad

[6] elastische askoppeling
[7] smeltstop
[A] reductorzijde
[B] motorzijde

[1]

A B

[2]

[7]

[3] [4] [5] [6]
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Karakteristieken

Selectie van de 
reductor

Voorbeeld 
keuzetabel 
adapter AT

ne = 1400 r/min:

Motoraanloop Aanloop lastwerktuig Relatie koppel-/tijd

Motortoerental Toerental machine Tijd

M

M

M

M

M

MM/M M/M
M/M

K

K

L

K

M

M
N

N
N

20 sec.

1 1 1

0 0 0

2 2 2

5 sec.

Mnom motorkoppel
ML lastkoppel

MK koppel koppeling
Mnom smeltstop

Reductortype bepalen

↓

Reductorgrootte via
• maximumkoppel aan de uitgaande as (Ma max)
• overbrengingsverhouding reductor (i)
uit de keuzetabellen de reductor met adapter AM bepalen

↓

Type adapter via
• motortoerental (nM)
• grootte reductor
• nominaal vermogen van de aandrijfmotor (Pm)
uit de keuzetabellen bepalen voor adapter AT

Pm Sn

[kW] [%]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]

[1] grootte reductor
[2] type motor
[3] motorvermogen
[4] type adapter

[5] type koppeling
[6] vulhoeveelheid [l]
[7] nominale slip van de koppeling
[8] verwijzing bladzijde maatblad

l
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Optie terugloop-
blokkering AT../
RS

Indien de toepassing slechts een draairichting toestaat kan de hydraulische aanloop-
koppeling worden uitgevoerd met een terugloopblokkering. Toegepast worden terug-
loopblokkeringen met centrifugaallichtende klemelementen. Deze uitvoering heeft als
voordeel dat de klemelementen vanaf een bepaald toerental contactloos in de terug-
loopblokkering meeroteren. De terugloopblokkeringen werken daardoor vrij van slijtage,
wrijvingsverliezen en onderhoud en zijn geschikt voor hoge toerentallen.

Afmetingen De afmetingen van de hydraulische aanloopkoppelingen met terugloopblokkering AT../
RS zijn gelijk aan die van de hydraulische aanloopkoppelingen AT.. (zie de maatbladen
in het hoofdstuk hydraulische aanloopkoppelingen AT..).

Blokkeerkoppels

Opgave van de 
draairichting van 
de uitgaande as bij 
bestelling

Bij bestelling van een reductor met adapter en terugloopblokkerring dient de gewenste
draairichting van de uitgaande as/uitgaande aszijde van de reductor opgegeven te wor-
den. De draairichting wordt gegeven kijkend naar de uitgaande as/uitgaande aszijde
van de reductor, bij aandrijvingen met het aseind aan de zijden A en B dient de draai-
richting aangegeven te worden kijkend naar de A-zijde.
Om schade te voorkomen dient de draairichting van de aandrijving gecontroleerd te
worden voor de inbedrijfname van de installatie.

Type Maximaal blokkeerkoppel terugloopblokkering
[Nm]

Lichttoerental
[r/min]

AT311/RS - AT322/RS 340 600

AT421/RS - AT422/RS 700 550

AT522/RS - AT542/RS 1200 630

53721AXX
Afbeelding 20: opgave van de draairichting van de uitgaande as bij bestelling

CCW = linksom
CW = rechtsom

A

B

CCW

CW
CCW

CW
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Optie platenrem 
AT../BM(G)

Indien de installatie gedefinieerd afgeremd dient te worden, dan kan een adapter met
een hydraulische aanloopkoppeling met een SEW-platenrem toegepast worden. Hierbij
wordt een gelijkspanningsgevoede elektromagnetisch gelichte rem toegepast die elek-
trisch licht en door veerkracht remt. Deze voldoet daarmee aan de veiligheidseis, bij
stroomuitval te remmen. Het remkoppel kan gevarieerd worden door de soort en het
aantal remveren. De rem kan naar keuze aan gelijk- of wisselspanning aangesloten
worden; de voor de aansturing van de rem noodzakelijke apparatuur, evenals de aan-
sluitklemmen zijn in een aan de adapter bevestigde klemmenkast ondergebracht. Op
verzoek kan de rem ook extra met een handbediende remlichter worden uitgevoerd.

Remkoppels

Bestelgegevens Bij bestelling van een reductor met adapter en aanloopkoppeling met rem dient het ge-
wenste remkoppel alsook de gewenste remspanning opgegeven te worden. Bij ontbre-
kende opgave wordt het maximale remkoppel ingesteld.

04611AXX
Afbeelding 21: vlakke reductor met adapter AT en platenrem BM(G)

Type drz
1)

[mm]

1) De rondsel-astapdiameter is afhankelijk van de overbrengingsverhouding, graag overleg met Vector Aan-
drijftechniek

MBmax
2)

[Nm]

2) Maximale remkoppel

Gereduceerde remkoppels (richtwaarden)
[Nm]

AT311/BMG - AT322/BMG

10 9.5

12 12.6 9.5

16 30 19 12.6 9.5

22 55 45 37 30 19 12.6 9.5

AT421/BMG - AT422/BMG

16 30 19 12.6 9.5

22 55 45 37 30 19 12.6 9.5

28 55 45 37 30 19 12.6 9.5

AT522/BM - AT542/BM

22 75 50

28 150 125 100 75 50

32 250 200 150 125 100 75 50
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5.5 Aandrijfzijdig deksel AD

Voor het aandrijven va een vrij aseinde worden rechte, vlakke, kegelwiel- en wormwiel-
reductoren van SEW uitgevoerd met een aandrijfzijdig deksel. De aandrijfassen zijn uit-
gevoerd in metrische afmetingen volgens de IEC-norm (inch-afmetingen op verzoek).
Voor het monteren en bevestigen van aandrijfelementen is de aandrijfas aan de kopse
kant voorzien van een centreerboring volgens DIN 332.
De lagers van de aandrijfzijdige as zijn vetgesmeerd. Voor het afdichten van de deksels
worden NBR-askeerringen en spleetdichtmateriaal gebruikt. De stevige lagering van de
aandrijfas staat hoge radiale belastingen toe.

04583AXX
Afbeelding 22: rechte reductor met aandrijfzijdig deksel AD
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Selectie van de 
reductor

Voorbeeld 
keuzetabellen

Reductortype bepalen

↓

Reductorgrootte via
• maximaal afneembaar koppel (Mamax)
• overbrengingsverhouding reductor (i)
uit de keuzetabellen reductoren bepalen met aandrijfzijdig deksel AD.
Let bij het selecteren van de AD/P op de aanwijzing op bladzijde 63 !

↓

Controleer de maximaal toelaatbare radiale belasting van de uitgaande as (FRa) 

↓

Controleer het maximaal ingaand vermogen op de reductor (Pm) rekening houdend met
het maximale thermische vermogen (zie  bladzijde 64).

↓

Radiale kracht aan de ingaande as (FRe) controleren

↓

Bij zwaardere eisen (bijvoorbeeld grotere radiale kracht aan ingaande zijde) 
contact opnemen met de serviceafdeling van Vector Aandrijftechniek.

R107 AD... , ne = 1400 r/min 4300 Nm
i na Ma max Pe FRa FRe j (/R) m

[r/min] [Nm] [kW] [N] [N] [ ‘ ] [kg]

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12]

[1] Overbrengingsverhouding reductor
[2] Uitgaand toerental
[3] Maximaal toelaatbaar koppel aan de uitgaande as
[4] Berekend ingaand vermogen van de reductor
[5] Toelaatbare radiale kracht bij maximum afneembaar koppel (reductor in voetuitvoering met volle as)
[6] Toelaatbare radiale kracht aan de ingaande as
[7] Bij opgave van een getalwaarde: optie met gereduceerde speling is mogelijk, het getal geeft de hoekverdraaiingsspeling aan in 

hoekminuten [’] van de versie met gereduceerde speling. Geen opgave (-): Voor deze i is de optie met gereduceerde speling (/R) niet 
mogelijk.

[8] Hoofdstuk 'Thermisch grensvermogen bij reductoren met aandrijfzijdig deksel' raadplegen (zie  bladzijde 64)
[9] Grootte reductor
[10] Type deksel
[11] Gewicht
[12] Verwijzing bladzijde maatblad

De betreffende selectietabellen vindt u op de volgende bladzijden:
• R-reductoren vanaf bladzijde 188
• F-reductoren vanaf bladzijde 297
• K-reductoren vanaf bladzijde 423
• S-reductoren vanaf bladzijde 545
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Centreerrand 
AD../ZR

Als optie is het aandrijfzijdig deksel leverbaar met een centreerrand. Een klantconcept
kan daardoor gecentreerd ten opzichte van het aandrijfzijdig aseinde aan het deksel be-
vestigd worden.

Terugloopblokke-
ring AD../RS

Indien de toepassing slechts een draairichting toestaat kan het aandrijfzijdige deksel
worden uitgevoerd met een terugloopblokkering. Toegepast worden terugloopblokkerin-
gen met centrifugaallichtende klemelementen. Deze uitvoering heeft als voordeel dat de
klemelementen vanaf een bepaald toerental (lichttoerental) contactloos in de terugloop-
blokkering meeroteren. De terugloopblokkeringen werken daardoor vrij van slijtage, wrij-
vingsverliezen en onderhoud en zijn geschikt voor hoge toerentallen.
Afmetingen:
De terugloopblokkering is volledig in de adapter geïntegreerd. Dat betekent dat de af-
metingen gelijk zijn aan die van het aandrijfzijdige deksel zonder terugloopblokkering
(zie de maatbladen in het hoofdstuk "Aandrijfzijdig deksel AD").
Blokkeerkoppels:

Opgave van de draairichting van de uitgaande as bij bestelling:
Bij bestelling van een reductor een aandrijfzijdig deksel en terugloopblokkerring dient de
gewenste draairichting van de uitgaande as/uitgaande aszijde opgegeven te worden.
De draairichting wordt gegeven kijkend naar de uitgaande as/uitgaande aszijde van de
reductor, bij aandrijvingen met het aseind aan de zijden A en B dient de draairichting
aangegeven te worden kijkend naar de A-zijde.
Om schade te voorkomen dient de draairichting van de aandrijving gecontroleerd te
worden voor de inbedrijfname van de installatie.

Type Maximaal blokkeerkoppel terugloopblokkering
[Nm]

Lichttoerental
[r/min]

AD2/RS 90 640

AD3/RS 340 600

AD4/RS 700 550

AD5/RS 1200 630

AD6/RS 1450 430

AD7/RS 1450 430

AD8/RS 2860 430

53722AXX
Afbeelding 23: opgave van de draairichting van de uitgaande as bij bestelling

CCW = linksom
CW = rechtsom

A

B

CCW

CW
CCW

CW
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Motorfundatie-
plaat AD.. /P

Riemoverbrengingen kunnen op een ruimtebesparende wijze uitgevoerd worden met
een motorfundatieplaat. De motorfundatieplaat bevindt zich parallel aan de ingaande as
en is voorzien van draadgaten voor IEC normmotoren (op verzoek ook ongeboord le-
verbaar). Via draadzuilen is deze in afstand  tot de ingaande as te verstellen.

Tip voor het selec-
teren (beschikbare 
combinaties)

Per motorfundatieplaat zijn motoren beschikbaar overeenkomstig de volgende tabel.

Zou de geselecteerde combinatie reductor-deksel (motorfundatieplaat) niet te combine-
ren zijn neem dan contact op met Vector Aandrijftechniek.

53585AXX
Afbeelding 24: rechte reductor met aandrijfzijdig deksel en motorfundatieplaat AD../P

Motorfundatieplaat

Type motor AD2/P AD3/P AD4/P AD5/P AD6/P AD7/P

DT71 5.5

DT80 5.5

DT90 5.5 11

DT100 11

DV112 11

DV132 23

DV160 41

DV180 41

DV200 62

DV225 62

DV250 103

DV280 103

Combinatie beschikbaar / extra gewicht in kg

De beschikbare reductor-motorcombinaties voor aandrijfzijdige deksels met mo-
torfundatieplaat vindt u in de betreffende maatbladen LN.
• R-reductoren vanaf bladzijde 250
• F-reductoren vanaf bladzijde 372
• K-reductoren vanaf bladzijde 497
• S-reductoren vanaf bladzijde 596
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Thermische ver-
mogensbegren-
zing bij reducto-
ren met een aan-
drijfzijdig deksel

De in de keuzetabellen voor reductoren opgevoerde vermogens zijn mechanische ver-
mogensbegrenzingen. Reductoren kunnen echter afhankelijk van de bouwvorm nog
voor het bereiken van de mechanische vermogensbegrenzing thermisch overbelast
worden. Voor minerale smeermiddelen zijn de betreffende gevallen in de keuzetabellen
(in de afbeelding is hiervoor een markeerkolom opgenomen) door opgave van de bouw-
vorm aangeduid.

Indien de gewenste bouwvorm overeenkomt met een gemarkeerde gelieve u ons te
raadplegen. Met kennis van de werkelijke bedrijfsverhoudingen kan dan een specifiek
voor die toepassing geldende berekening van de warmtegrensbelasting plaatsvinden of
door passende maatregels (bijv. het gebruik van een synthetisch smeermiddel met een
hogere thermische bestendigheid) de warmtegrensbelasting van de reductor verhoogd
worden. Voor een narekenening zijn de volgende gegevens nodig:

50494AXX
Afbeelding 25: keuzetabel

Type reductor.....................
Uitgaand toerental [na] ............... r/min Overbregingsver-

houding i
..........................

Omgevingstemperatuur ............... °C Inschakelduur ID ..........................%

Afgenomen vermogen [P] ............... kW

Plaats van opstelling: 
.........................................................................................................................
...in kleine afgesloten ruimten
...in grote ruimten, hallen
...buiten

Inbouwsituatie: .........................................................................................................................
bijv. stalen fundering, betonnen fundering

R107 AD... , ne = 1400 1/min 4300 Nm
i na

[1/min]
Ma max
[Nm]

Pe
[kW]

FRa
[N]

FRe
[N]

ϕ (/R)
 [ ' ]

 m
[kg]




