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ηµαντικές επισηµάνσεις
Οδηγίες λειτουργίας1 Σηµαντικές επισηµάνσεις
Οδηγίες 
ασφαλείας και 
προσοχής

Να ακολουθείτε πάντα τις προειδοποιήσεις και τις οδηγίες ασφαλείας που
περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο!

Η τήρηση των οδηγιών αποτελεί προϋπόθεση για:
� τη λειτουργία χωρίς διακοπές
� την εκπλήρωση των αξιώσεων για παροχή εγγύησης . 
Εποµένως, προτού ξεκινήσετε να λειτουργείτε τον ηλεκτροκινητήρα διαβάστε τις
οδηγίες λειτουργίας!
Το εγχειρίδιο λειτουργίας περιλαµβάνει σηµαντικές οδηγίες για τη συντήρηση. Για αυτό,
αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να βρίσκεται πάντα κοντά στον ηλεκτροκινητήρα.

Απόσυρση 
αποβλήτων

Ανάλογα µε τα υλικά και µε τους υπάρχοντες κανονισµούς ανακυκλώστε τους
ηλεκτροκινητήρες π.χ. σαν:
� Σίδηρο
� Αλουµίνιο
� Χαλκό
� Πλαστικό
� Ηλεκτρονικά εξαρτήµατα

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Πιθανά αποτελέσµατα: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός.

Άµεσος κίνδυνος 
Πιθανά αποτελέσµατα: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός.

Επικίνδυνη κατάσταση
Πιθανά αποτελέσµατα: Μικροτραυµατισµοί.

Επικίνδυνη κατάσταση
Πιθανά αποτελέσµατα: Ζηµιά στον ηλεκτροκινητήρα ή στο περιβάλλον 
λειτουργίας του.

Συµβουλές για τις εφαρµογές και χρήσιµες πληροφορίες.
Σ
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2 Οδηγίες ασφαλείας
Προκαταρκτικές 
παρατηρήσεις

Οι οδηγίες ασφαλείας που ακολουθούν αφορούν στη χρήση ηλεκτροκινητήρων. Εάν
χρησιµοποιείτε ηλεκτροµειωτήρες στροφών, παρακαλούµε ανατρέξτε και στις οδηγίες
ασφαλείας για µειωτήρες στροφών που περιέχονται στις αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας.
Παρακαλούµε, λάβετε επίσης υπόψη σας τις συµπληρωµατικές οδηγίες
ασφαλείας που περιέχονται στις επί µέρους ενότητες του παρόντος εγχειριδίου.

Γενικά Κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και µετά, στους ηλεκτροκινητήρες και στους
ηλεκτροµειωτήρες στροφών υπάρχουν ηλεκτροφόρα και κινούµενα µέρη, ενώ η
επιφάνειά τους µπορεί να καίει.
Κάθε εργασία που έχει σχέση µε τη µεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση,
τοποθέτηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή επιτρέπεται να
εκτελείται µόνο από ειδικευµένους τεχνικούς, τηρώντας
� τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων λειτουργίας και τα διαγράµµατα
συνδεσµολογίας,

� τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες ασφαλείας πάνω στον
ηλεκτροκινητήρα / ηλεκτροµειωτήρα,

� τις συγκεκριµένες διατάξεις και απαιτήσεις που ισχύουν για το σύστηµα,
� τις εθνικές / περιφερειακές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη
ατυχηµάτων.

Μπορούν να προκληθούν σοβαροί τραυµατισµοί και υλικές ζηµιές από
� Λανθασµένη χρήση
� Λανθασµένη εγκατάσταση και χειρισµό 
� Αφαίρεση των απαραίτητων προστατευτικών καλυµµάτων ή του κελύφους, ενώ αυτό
δεν επιτρέπεται

Ενδεδειγµένη 
χρήση

Αυτοί οι ηλεκτροκινητήρες προορίζονται για βιοµηχανική χρήση. Ανταποκρίνονται στα
ισχύοντα πρότυπα και στους ισχύοντες κανονισµούς:
� Οδηγία περί χαµηλής τάσης 73/23/ΕΟΚ
Τα τεχνικά στοιχεία και τις πληροφορίες, σχετικά µε τις κατάλληλες συνθήκες
λειτουργίας µπορείτε να τα βρείτε στην πινακίδα αναγνώρισης και τα εγχειρίδια.
Είναι απαραίτητο να τηρούνται όλες οι πληροφορίες που καθορίζονται στα
προαναφερθέντα!

Μεταφορά Αµέσως µετά την παραλαβή επιθεωρήστε το µηχάνηµα για τυχόν ζηµιές που
µπορεί να έχει υποστεί κατά τη µεταφορά. Ενηµερώστε τη µεταφορική εταιρία
αµέσως. Κατά περίπτωση ίσως να µην πρέπει να γίνει έναρξη της λειτουργίας.
Βιδώστε σφιχτά τους βιδωτούς κρίκους για τη µεταφορά. Οι κρίκοι είναι σχεδιασµένοι
µόνο για το βάρος του ηλεκτροκινητήρα / ηλεκτροµειωτήρα στροφών,·µην προσθέτετε
επιπλέον φορτίο. 
Οι τοποθετηµένοι βιδωτοί κρίκοι ανύψωσης ανταποκρίνονται στο πρότυπο DIN 580. Τα
φορτία και οι κανονισµοί που καθορίζονται στην πινακίδα αναγνώρισης πρέπει να
τηρούνται πάντοτε. Εάν ο ηλεκτροµειωτήρας είναι εξοπλισµένος µε δύο κρίκους
ανάρτησης ή βιδωτούς κρίκους ανύψωσης, τότε και οι δύο κρίκοι ανάρτησης θα πρέπει να
χρησιµοποιηθούν για τη µεταφορά. Σύµφωνα µε το πρότυπο DIN 580, τα συρµατόσχοινα
ανύψωσης δε θα πρέπει να σχηµατίζουν γωνία µε την κατακόρυφο µεγαλύτερη από 45°. 
Αν χρειάζεται, χρησιµοποιήστε κατάλληλο εξοπλισµό µεταφοράς µε την απαραίτητη
αντοχή. Πριν βάλετε το µηχάνηµα σε λειτουργία, αφαιρέστε τα εξαρτήµατα που µπορεί
να έχουν τοποθετηθεί για τη µεταφορά (κρίκους µεταφοράς).

Τοποθέτηση / 
Συναρµολόγηση

Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρατίθενται στο κεφάλαιο "Μηχανική εγκατάσταση!"

Επιθεώρηση / 
Συντήρηση 

Ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται στο κεφάλαιο "Επιθεώρηση και Συντήρηση"!
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
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ασικό σχέδιο του τριφασικού ηλεκτροκινητήρα
χέδιο ηλεκτροκινητήρα
3 Σχέδιο ηλεκτροκινητήρα

3.1 Βασικό σχέδιο του τριφασικού ηλεκτροκινητήρα

Η παρακάτω εικόνα στοχεύει στο να εξηγήσει τη γενική δοµή. Μοναδικός σκοπός της
είναι να διευκολύνει την αντιστοίχηση των εξαρτηµάτων µε τους καταλόγους
ανταλλακτικών. Ανάλογα µε το µέγεθος και τον τύπο του εκάστοτε ηλεκτροκινητήρα,
µπορεί να υπάρξουν αποκλίσεις!
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[1] Ρότορας, πλήρης [31] Σφήνα [107] Πατούρα λαδιού [131] ∆ακτύλιος 
στεγανοποίησης

[2] ∆ακτύλιος ασφάλισης [32] ∆ακτύλιος ασφάλισης [111] Παρέµβυσµα [132] Κάλυµµα κουτιού 
συνδεσµολογίας

[3] Σφήνα [35] Καπάκι ανεµιστήρα [112] Βάση κουτιού ακροδεκτών [134] Βιδωτή τάπα
[7] Φωλιά έδρασης µε φλάντζα [36] Ανεµιστήρας [113] Βίδα µε στρογγυλή κεφαλή [135] ∆ακτύλιος 

στεγανοποίησης
[9] Βιδωτή τάπα [37] ∆ακτύλιος εγκοπής [115] Πλακέτα ακροδεκτών

[10] ∆ακτύλιος ασφάλισης [41] ∆ακτύλιος ισοστάθµισης [116] Ζυγός ακροδεκτών
[11] Αυλακωτό ένσφαιρο ρουλεµάν [42] Οπίσθια φωλιά έδρασης (Β) [117] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
[12] ∆ακτύλιος ασφάλισης [44] Αυλακωτό ένσφαιρο ρουλεµάν [118] Ροδέλα ασφαλείας
[13] Κοχλίας εξαγωνικής 

κεφαλής (τιράντα)
[100] Εξαγωνικό παξιµάδι [119] Βίδα µε στρογγυλή κεφαλή

[16] Στάτορας, πλήρης [101] Ροδέλα ασφαλείας [123] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
[20] ∆ακτύλιος Nilos [103] Αµφικόχλιο [129] Βιδωτή τάπα
[22] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [106] Τσιµούχα λαδιού [130] ∆ακτύλιος στεγανοποίησης
Β
Σ
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3Πινακίδα αναγνώρισης, ονοµασία τύπου
Σχέδιο ηλεκτροκινητήρα
3.2 Πινακίδα αναγνώρισης, ονοµασία τύπου
Πινακίδα 
τεχνικών 
στοιχείων
Παράδειγµα: Ηλεκτροκινητήρας µε φρένο DFV 160 M4 /BM

Ονοµασία τύπου
Παράδειγµα: Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες (µε φρένο) DR / DT / DV / DTE / DVE

Παράδειγµα: Αριθµός εργοστασίου

03214BXX

DFV 132M2 / BM /TF / AMA1 / EV1T

Ηλεκτροκινητήρας µε βαθµιδωτό 
κωδικοποιητή 5V TTL

Ηλεκτροκινητήρας µε βυσµατικό 
σύνδεσµο AMB1

Ηλεκτροκινητήρας µε αισθητήρα 
θερµοκρασίας TF

Ηλεκτροκινητήρας µε φρένο

Μέγεθος 132M και διπολικός

Ηλεκτροκινητήρας µε φλάντζα

01. 3009818304. 0002. 99

Τελευταία δύο ψηφία του έτους κατασκευής (2 ψηφία)

Αύξων αριθµός τεµαχίου (4 ψηφία)

Κωδικός παραγγελίας (10 ψηφία)

Οργάνωση πωλήσεων
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
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ινακίδα αναγνώρισης, ονοµασία τύπου
χέδιο ηλεκτροκινητήρα
Πινακίδα 
τεχνικών 
στοιχείων
Παράδειγµα: Σερβοκινητήρας (µε φρένο) CT90L4 / BMG / TF / ES1S

Ονοµασία τύπου
Παραδείγµατα: Σερβοκινητήρες (µε φρένο) CT / CV

Παράδειγµα: Αριθµός εργοστασίου

51358BXX

CT90L4 BMG  TF / ES1S 

01.3410069302.0001.00 

30.5 

3000 10.5 

103 345 7.9 

B5 28 54 F 

230~ 20 BGE 1.5 

CFV 132M4 / BM / TF / EV1S

Ηλεκτροκινητήρας µε βαθµιδωτό κωδικοποιητή 
ηµίτονο / συνηµίτονο

Ηλεκτροκινητήρας µε αισθητήρα θερµοκρασίας TF

Ηλεκτροκινητήρας µε φρένο

Μέγεθος 132M και τετραπολικός

Ηλεκτροκινητήρας µε φλάντζα

01. 3009818304. 0002. 99

Τελευταία δύο ψηφία του έτους κατασκευής (2 ψηφία)

Αύξων αριθµός τεµαχίου (4 ψηφία)

Κωδικός παραγγελίας (10 ψηφία)

Οργάνωση πωλήσεων
Π
Σ
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Μηχανολογική εγκατάσταση
4 Μηχανολογική εγκατάσταση

4.1 Πριν αρχίσετε
Ο ηλεκτροκινητήρας 
επιτρέπεται να 
εγκατασταθεί µόνο 
εφόσον:

� Τα στοιχεία στην πινακίδα αναγνώρισης του ηλεκτροκινητήρα και η τάση εξόδου του
µετατροπέα συχνότητας συµφωνούν µε την τάση του ηλεκτρικού δικτύου τροφοδοσίας.

� O ηλεκτροκινητήρας είναι ανέπαφος (δεν έχει πάθει ζηµιές κατά τη µεταφορά ή την
αποθήκευσή του).

� Είναι βέβαιο ότι ικανοποιούνται οι εξής απαιτήσεις:
� H θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεταξύ -20 °C και +40 °C.1)

� ∆εν υπάρχουν λάδια, οξέα, αέρια, αναθυµιάσεις, ακτινοβολία κλπ.
� Μέγιστο υψόµετρο εγκατάστασης 1000 µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.
� Λάβετε υπόψη σας τους περιορισµούς για τους κωδικοποιητές.
� Ειδικοί τύποι: Ο τύπος του ηλεκτροκινητήρα ανταποκρίνεται στις συνθήκες
περιβάλλοντος.

4.2 Προεργασίες
Τα ακραξόνια του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να είναι πολύ καλά καθαρισµένα από τα
αντισκωριακά µέσα, ρύπους ή παρεµφερείς ακαθαρσίες (χρησιµοποιήστε διαλυτικό του
εµπορίου). Μην αφήνετε το διαλυτικό να διεισδύσει στα ρουλεµάν ή στις φλάντζες
στεγανοποίησης των αξόνων - κάτι τέτοιο µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στο υλικό!

Παρατεταµένη 
αποθήκευση 
ηλεκτροκινητήρων

� Παρακαλούµε, προσέξτε το µειωµένο χρόνο ζωής του γράσου στα ένσφαιρα
ρουλεµάν, µετά από περιόδους αποθήκευσης που υπερβαίνουν το ένα έτος.

� Ελέγξτε εάν ο ηλεκτροκινητήρας έχει απορροφήσει υγρασία, ως αποτέλεσµα της
αποθήκευσής του για παρατεταµένη περίοδο. Για το σκοπό αυτό, µετρήστε την
αντίσταση µόνωσης (τάση µέτρησης 500 V).

Η αντίσταση µόνωσης (→ επόµενη εικόνα) παρουσιάζει µεγάλες διακυµάνσεις,
ανάλογα µε τη θερµοκρασία! Εάν η αντίσταση µόνωσης δεν είναι επαρκής,
πρέπει να στεγνώσετε τον ηλεκτροκινητήρα.

Κατά την εγκατάσταση είναι απαραίτητο να συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες
ασφαλείας στο κεφάλαιο 2!

1) Ελάχιστη θερµοκρασία για ηλεκτροκινητήρες µε καστάνια αντεπιστροφής: -15 °C, σηµειώστε ότι και το εύρος
θερµοκρασίας για το µειωτήρα στροφών µπορεί να είναι περιορισµένο (→ οδηγίες λειτουργίας µειωτήρα στροφών)
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γκατάσταση του ηλεκτροκινητήρα
ηχανολογική εγκατάσταση
Στέγνωµα του 
ηλεκτροκινητήρα

Θερµάνετε τον ηλεκτροκινητήρα
� µε θερµό αέρα ή 
� χρησιµοποιώντας έναν αποµονωτικό µετασχηµατιστή.

� Συνδέστε τις περιελίξεις σε σειρά (→ επόµενη εικόνα).
� Βοηθητική τάση (εναλλασσόµενου ρεύµατος), το πολύ 10% της ονοµαστικής
τάσης µε το πολύ 20% του ονοµαστικού ρεύµατος.

Η διαδικασία του στεγνώµατος ολοκληρώνεται µόλις η τιµή της αντίστασης µόνωσης
ξεπεράσει το ελάχιστο όριο.
Ελέγξτε το κουτί ακροδεκτών για να δείτε εάν
� το εσωτερικό του είναι καθαρό και στεγνό,
� οι συνδέσεις και τα εξαρτήµατα στερέωσης δεν έχουν ίχνη διάβρωσης,
� οι τσιµούχες των ενώσεων είναι εντάξει,
� οι σφιγκτήρες καλωδίων είναι σφικτοί, διαφορετικά καθαρίστε ή αντικαταστήστε τους.

4.3 Εγκατάσταση του ηλεκτροκινητήρα
Ο ηλεκτροκινητήρας ή ο ηλεκτροµειωτήρας µπορεί να τοποθετηθεί ή να εγκατασταθεί
µόνο στην καθορισµένη θέση τοποθέτησης, επάνω σε µια επίπεδη και στρεπτικά
άκαµπτη βάση στήριξης, η οποία δεν υπόκειται σε κραδασµούς.
Ευθυγραµµίστε προσεκτικά τον ηλεκτροκινητήρα µε το µηχάνηµα, στο οποίο δίνει
κίνηση, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη µη επιτρεπτών καταπονήσεων στους άξονες
εξόδου (τηρήστε τις επιτρεπτές τιµές φορτίου προβόλου και αξονικής δύναµης!).
Μην κτυπάτε µε σφυρί ή άλλο µέσο το ακραξόνιο.
Για να προστατεύσετε τους ηλεκτροκινητήρες, που είναι µονταρισµένοι
κατακόρυφα, από εισχώρηση αντικειµένων ή υγρών χρησιµοποιήστε κατάλληλο
κάλυµµα (προστατευτικό κάλυµµα C).
Εξασφαλίστε την απρόσκοπτη παροχή αέρα ψύξης και εµποδίστε την αναρρόφηση
αέρα, ο οποίος έχει θερµανθεί από άλλες συσκευές.
Ζυγοσταθµίστε τα µηχανικά µέρη για µεταγενέστερο µοντάρισµα στον άξονα, µε βάση
τη µισή σφήνα (οι άξονες των ηλεκτροκινητήρων ζυγοσταθµίζονται µε τη µισή σφήνα).
Οι τρύπες αποστράγγισης συµπυκνώµατος, εάν υπάρχουν, πρέπει να
στεγανοποιούνται µε πλαστικές τάπες και πρέπει να ανοίγονται µόνο όταν
χρειάζεται. Ανοικτές τρύπες αποστράγγισης συµπυκνώµατος δεν επιτρέπονται,
διότι έτσι αναιρούνται υψηλότερες προδιαγραφές προστασίας.
Εάν χρησιµοποιείτε ηλεκτροκινητήρες µε φρένο που διαθέτουν διάταξη χειροκίνητης
αποσύµπλεξης φρένου, βιδώστε είτε το χειροµοχλό (για φρένο µε διάταξη χειροκίνητης
αποσύµπλεξης και αυτόµατης επαναφοράς) ή τη βίδα Allen (για ασφαλιζόµενο φρένο µε
διάταξη χειροκίνητης αποσύµπλεξης).
Σχετικά µε την τοποθέτηση κωδικοποιητή λάβετε υπόψη σας τα εξής:
Οι ηλεκτροκινητήρες CT/DT71, CT/DT90, CV/DV132M, CV/DV160L µε πέλµατα
έδρασης πρέπει να τοποθετούνται επάνω σε υποστηρίγµατα επειδή η ακτίνα του
καλύµµατος είναι µεγαλύτερη από το ύψος του άξονα.
Για ηλεκτροκινητήρες (φρένου, µε πέλµατα) µεγέθους DTE90L και DVE132M, τα ύψη
άξονα ανταποκρίνονται σε εκείνα του αµέσως µεγαλύτερου πρότυπου ηλεκτροκινητήρα
IEC (100 mm ή αντίστοιχα 160 mm). Οι διαστάσεις πελµάτων των ηλεκτροκινητήρων
DTE90, DVE180 και DVE225 διαφέρουν από τις διαστάσεις IEC, δείτε κεφάλαιο
"Επισηµάνσεις σχετικά µε τα φύλλα διαστάσεων" στον κατάλογο ηλεκτροµειωτήρων.
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4Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης
Μηχανολογική εγκατάσταση
Εγκατάσταση σε 
υγρούς χώρους ή 
στο ύπαιθρο

Εάν είναι δυνατό, τοποθετήστε το κουτί συνδεσµολογίας µε τρόπο ώστε οι είσοδοι των
καλωδίων να είναι στραµµένες προς τα κάτω.
Καλύψτε τα σπειρώµατα των σφιγκτήρων καλωδίων και τα καπάκια των κοιλοτήτων µε
στεγανοποιητικό υλικό και σφίξτε τα καλά.
Στεγανοποιήστε καλά τις εισόδους καλωδίων.
Πριν από την επανασυναρµολόγηση καθαρίστε καλά τις επιφάνειες στεγανοποίησης
των κουτιών ακροδεκτών και των καλυµµάτων τους. Οι φλάντζες συναρµογής πρέπει
να κολλήσουν στη µία πλευρά. Τοποθετήστε καινούριες φλάντζες συναρµογής για να
αντικαταστήσετε όσες φλάντζες έχουν παρουσιάσει ρωγµές!
Αν χρειάζεται περάστε µια επίστρωση προστατευτικού µέσου.
Ελέγξτε την προστασία.

4.4 Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης

Ακραξόνιο Φλάντζα

Ανοχή διαµέτρου σύµφωνα µε DIN 748
� ISO k6 µε Ø ≤ 50 mm
� ISO m6 µε Ø > 50 mm
� Κεντρική οπή κατά DIN 332, σχήµα DR..

Ανοχή πατούρας κεντραρίσµατος κατά DIN 42948
� ISO j6 µε Ø ≤ 230 mm
� ISO h6 µε Ø > 230 mm
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
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δηγίες συνδεσµολογίας
λεκτρολογική εγκατάσταση
5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Κατά την εγκατάσταση είναι απαραίτητο να συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες
ασφαλείας στο κεφάλαιο 2!
Για την εκκίνηση / διακοπή του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου χρησιµοποιήστε
διακόπτες µε επαφές κατηγορίας AC-3, κατά το EN 60947-4-1.

Χρήση 
διαγραµµάτων 
συνδεσµολογίας

Η σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα γίνεται αποκλειστικά σύµφωνα µε το διάγραµµα
συνδεσµολογίας, που επισυνάπτεται στον ηλεκτροκινητήρα. Αν αυτό το διάγραµµα
λείπει, ο ηλεκτροκινητήρας δεν επιτρέπεται να συνδεθεί και ούτε να τεθεί σε
λειτουργία. Το σωστό διάγραµµα συνδεσµολογίας µπορείτε να το ζητήσετε δωρεάν
από την SEW-EURODRIVE.

5.1 Οδηγίες συνδεσµολογίας
Κατά την εγκατάσταση, πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες ασφάλειας.

Προστασία των 
συστηµάτων 
ελέγχου του 
φρένου από 
παρεµβολές

Για προστασία των συστηµάτων ελέγχου του φρένου από παρεµβολές µην περνάτε τα
καλώδια του φρένου κατά µήκος των ηλεκτρικών καλωδίων τροφοδοσίας.
Συγκεκριµένα, τα καλώδια ηλεκτρικής τροφοδοσίας περιλαµβάνουν:
� Καλώδια εξόδου από µετατροπείς συχνότητας και σερβοελεγκτές, ανορθωτές,
διατάξεις οµαλής εκκίνησης και διατάξεις φρεναρίσµατος.

� Καλώδια τροφοδοσίας προς αντιστάσεις πέδησης, κλπ.

Προστασία των 
προστατευτικών 
συστηµάτων 
ηλεκτροκινητήρα 
από παρεµβολές

Για προστασία των προστατευτικών συστηµάτων (αισθητήρες θερµοκρασίας TF,
θερµοστάτες περιέλιξης TH) των ηλεκτροκινητήρων SEW από τις παρεµβολές:
� Περάστε τα θωρακισµένα καλώδια τροφοδοσίας ξεχωριστά από τους αγωγούς
ηλεκτρικής τροφοδοσίας σε ένα καλώδιο

� Μην περνάτε σε ένα καλώδιο τα µη θωρακισµένα καλώδια τροφοδοσίας µαζί µε τους
αγωγούς ηλεκτρικής τροφοδοσίας παλµών

5.2 Ειδικά στοιχεία για λειτουργία µε µετατροπέα συχνότητας
Στις περιπτώσεις ηλεκτροκινητήρων που τροφοδοτούνται από µετατροπείς συχνότητας,
πρέπει να τηρείτε πιστά τις οδηγίες συνδεσµολογίας που δίνει ο κατασκευαστής του
µετατροπέα συχνότητας. Πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται οι οδηγίες λειτουργίας του
µετατροπέα συχνότητας.

5.3 Ειδικά στοιχεία για τους µονοφασικούς ηλεκτροκινητήρες
Πρέπει να λάβετε υπόψη ότι οι µονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες SEW (εκτός του ET56L4
→ κεφ. "Μονοφασικός τύπος ET56") παραδίδονται χωρίς πρόσθετο εξοπλισµό, όπως
πυκνωτές, ρελέ εκκίνησης ή φυγοκεντρικούς διακόπτες. Οποιοδήποτε ανταλλακτικό
χρειαστείτε, πρέπει να το προµηθευτείτε από τα ειδικά καταστήµατα και να το συνδέσετε
σύµφωνα µε τις αντίστοιχες οδηγίες και τα διαγράµµατα συνδεσµολογίας.
Ο
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5Βελτίωση της γείωσης (ΗΜΣ)
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
5.4 Βελτίωση της γείωσης (ΗΜΣ)
Για µια βελτιωµένη γείωση χαµηλής σύνθετης αντίστασης στις υψηλές συχνότητες,
προτείνουµε για τους τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες DR/DT/DV/DTE/DVE τις
παρακάτω συνδέσεις:
� Μέγεθος DT71 ... DV 132S: [1] Κοχλίας αυλακωτού σπειρώµατος M5x10 και 2
αστεροειδείς ροδέλες ασφαλείας κατά το DIN 6798 στο κέλυφος του στάτορα.

� Μέγεθος DV112M ... DV280: Κοχλίας και 2 αστεροειδείς ροδέλες ασφαλείας στην
οπή των κρίκων ανύψωσης.
Μέγεθος σπειρώµατος του κρίκου ανύψωσης:
� DV112 / 132S: M8
� DV132M ... 180L: M12
� DV200 ... 280: M16

5.5 Ειδικά στοιχεία για τους ηλεκτροκινητήρες ροπής και για τους 
ηλεκτροκινητήρες χαµηλών στροφών

Λόγω της σχεδίασης των ηλεκτροκινητήρων ροπής και των ηλεκτροκινητήρων χαµηλών
στροφών, κατά την απενεργοποίηση αυτών των ηλεκτροκινητήρων µπορεί να
παραχθούν πολύ υψηλές επαγωγικές τάσεις. Συνεπώς για προστασία η εταιρία SEW-
EURODRIVE συνιστά το κύκλωµα βαρίστορ (µεταβλητής αντίστασης) που εικονίζεται
παρακάτω. Το µέγεθος των βαρίστορ εξαρτάται, µεταξύ άλλων παραγόντων, από τη
συχνότητα εκκινήσεων - λάβετε υπόψη τη µελέτη του έργου!

[1]
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ιδικά στοιχεία για τη λειτουργία εκκίνησης / διακοπής
λεκτρολογική εγκατάσταση
5.6 Ειδικά στοιχεία για τη λειτουργία εκκίνησης / διακοπής
Όταν οι ηλεκτροκινητήρες χρησιµοποιούνται σε λειτουργία εκκίνησης / διακοπής, µε
χρήση του κατάλληλου κυκλώµατος πρέπει να αποκλείεται η οποιαδήποτε
δυσλειτουργία του µηχανισµού εκκίνησης / διακοπής. Σύµφωνα µε το πρότυπο EN
60204 (ηλεκτρολογικός εξοπλισµός µηχανηµάτων), οι περιελίξεις των
ηλεκτροκινητήρων πρέπει να διαθέτουν διατάξεις καταστολής παρεµβολών για την
προστασία των αριθµητικών ή προγραµµατιζόµενων λογικών ελεγκτών. Καθώς οι
λειτουργίες εκκίνησης / διακοπής είναι κατά κύριο λόγο οι αιτίες δυσλειτουργίας, η
εταιρία SEW-EURODRIVE συνιστά την εγκατάσταση κυκλωµάτων προστασίας στις
διατάξεις εκκίνησης / διακοπής.

5.7 Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
Θερµοκρασία 
περιβάλλοντος

Εφόσον στην πινακίδα αναγνώρισης δεν αναγράφεται κάτι άλλο, πρέπει να
διασφαλίζεται η περιοχή θερµοκρασιών από -20 °C έως +40 °C. Οι ηλεκτροκινητήρες
που είναι κατάλληλοι για υψηλότερες ή χαµηλότερες θερµοκρασίες περιβάλλοντος
φέρουν πρόσθετα στοιχεία στην πινακίδα αναγνώρισης.

Υψόµετρο 
τοποθέτησης

∆εν επιτρέπεται να ξεπεραστεί το µέγιστο υψόµετρο τοποθέτησης (1000 µέτρα πάνω
από τη στάθµη της θάλασσας). ∆ιαφορετικά θα προκληθεί µείωση της απόδοσης
σύµφωνα µε το παρακάτω διάγραµµα.

Επιβλαβής 
ακτινοβολία

Οι ηλεκτροκινητήρες δεν επιτρέπεται να εκτίθενται σε επιβλαβείς ακτινοβολίες. Αν
χρειάζεται, επικοινωνήστε µε την εταιρία SEW-EURODRIVE.
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5Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
5.8 Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα

Σύνδεση του 
ηλεκτροκινητήρα 
µέσω κουτιού 
συνδεσµολογίας

� Σύµφωνα µε το συνηµµένο διάγραµµα συνδεσµολογίας
� Ελέγξτε τη διατοµή των αγωγών.
� Αντιστοιχίστε σωστά τις γέφυρες ακροδεκτών.
� Σφίξτε καλά τις βιδωτές συνδέσεις καθώς και τους προστατευτικούς αγωγούς
γείωσης.

� Στο κουτί συνδεσµολογίας: Ελέγξτε τις συνδέσεις της περιέλιξης και σφίξτε τις καλά,
εάν χρειάζεται

Μικρά συνδετικά 
εξαρτήµατα

Προσέξτε: Στην περίπτωση των ηλεκτροκινητήρων µε µέγεθος DR63 - DV132S , τα
µικρά συνδετικά εξαρτήµατα παραδίδονται µέσα σε µια σακούλα (παξιµάδια σύνδεσης
για τα καλώδια τροφοδοσίας, γέφυρες ακροδεκτών, ροδέλα ασφαλείας και απλές
ροδέλες). Ανάλογα µε τον τύπο της πλακέτας ακροδεκτών, τοποθετήστε τα εξαρτήµατα
σύµφωνα µε την παρακάτω εικόνα. Στη σύνδεση που φαίνεται δεξιά στην παρακάτω
εικόνα, το δεύτερο παξιµάδι συγκράτησης, η ασφαλιστική ροδέλα και η ροδέλα δε
χρησιµοποιούνται. Η εξωτερική σύνδεση [6] µπορεί να τοποθετηθεί είτε απευθείας είτε
σαν πέλµα καλωδίου [4] κάτω από τη ροδέλα σύνδεσης [5]. Η ροπή σύσφιξης των
εξαγωνικών παξιµαδιών στη δεξιά εικόνα είναι:
� 1.6 Nm ± 20 % για M4
� 2 Nm ± 20 % για M5

Στην περίπτωση της λειτουργίας µε ηλεκτρονικές µονάδες ελέγχου, είναι απαραίτητο να
τηρούνται οι σχετικές οδηγίες και τα διαγράµµατα συνδεσµολογίας!
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Οι ασύγχρονοι σερβοκινητήρες της σειράς CT/CV παραδίδονται µε συνδεµένες γέφυρες
ακροδεκτών σύµφωνα µε την πινακίδα στοιχείων.
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ροετοιµασία ηλεκτροκινητήρων µεγέθους 56 και 63 - Κτύπηµα θραύσης
λεκτρολογική εγκατάσταση
5.9 Προετοιµασία ηλεκτροκινητήρων µεγέθους 56 και 63 - Κτύπηµα θραύσης

Προσοχή: Φορέστε προστατευτικά γυαλιά - κίνδυνος τραυµατισµού από
θραύσµατα!
� Τοποθετήστε το καπάκι στο κουτί ακροδεκτών και βιδώστε το.
� Καθορίστε ποιες εισόδους καλωδίων πρόκειται να ανοίξετε.
� Ανοίξτε τις εισόδους καλωδίων 

� µε ένα κοπίδι ή κάτι παρεµφερές (κρατήστε το υπό γωνία),
� κτυπώντας ελαφρά µε σφυρί.

Προσοχή - Μην τρυπήσετε το εσωτερικό του κουτιού συνδεσµολογίας!
� Ανοίξτε το κουτί συνδεσµολογίας και αφαιρέστε τυχόν θραύσµατα.
� Σφίξτε τους σφιγκτήρες καλωδίων µε τα συνηµµένα ασφαλιστικά παξιµάδια.

5.10 Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα DT56...+/BMG
Αυτός ο ηλεκτροκινητήρας έχει ένα σηµείο αστέρα µε τρία σηµεία σύνδεσης σταθερά
συνδεδεµένο στην κεφαλή περιέλιξης. Οι αγωγοί ηλεκτρικής τροφοδοσίας (L1, L2, L3)
συνδέονται στο µπλοκ σύνδεσης µε ελατήρια κλωβού [2] στο κουτί ακροδεκτών [1]. Το
φρένο BMG02 ελέγχεται µε χρήση ενός ανορθωτή φρένου BG1.2 [3]. Εναλλακτικά, ο
έλεγχος του φρένου µπορεί να γίνει από τον ηλεκτρολογικό πίνακα µε χρήση
ανορθωτών της σειράς BM.

01733AXX

04861AXX

V WUTF TF

1
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5Μονοφασικός τύπος ET56
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
5.11 Μονοφασικός τύπος ET56
Ο µονοφασικός ηλεκτροκινητήρας ET56 παραδίδεται µε τοποθετηµένο και συνδεδεµένο
πυκνωτή λειτουργίας:
1~230 V, 50 Hz CB = 4 µF
1~230 V, 60 Hz CB = 4 µF
1~110 V, 60 Hz CB = 20 µF

5.12 Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα µε χρήση συνδέσµου IS

Ο σύνδεσµος IS συνδέεται από το εργοστάσιο µε τη βάση του πλήρως καλωδιωµένη,
συµπεριλαµβάνοντας πρόσθετες λειτουργίες όπως ανορθωτή φρένου. Το επάνω τµήµα
του συνδέσµου IS περιλαµβάνεται στη συσκευασία παράδοσης και πρέπει να συνδεθεί
όπως φαίνεται στο διάγραµµα συνδεσµολογίας.
Ο σύνδεσµος IS είναι εγκεκριµένος από την CSA για έως 600 V. Επισήµανση για χρήση
σύµφωνα µε τους κανονισµούς CSA: Σφίξτε τις βίδες των ακροδεκτών M3 εφαρµόζοντας
ροπή 0,5 Nm! Σχετικά µε τις διατοµές αγωγών δείτε τον παρακάτω πίνακα βάσει του
προτύπου AWG (American Wire Gauge = αµερικανικός δείκτης καλωδίων)!

∆ιατοµή αγωγών Βεβαιωθείτε ότι ο τύπος αγωγού που χρησιµοποιείτε ανταποκρίνεται στις ισχύουσες
διατάξεις. Οι ονοµαστικές τιµές των ρευµάτων αναγράφονται στην πινακίδα
αναγνώρισης του ηλεκτροκινητήρα. Οι διατοµές αγωγών που µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα.

Μόνο µε τον πυκνωτή λειτουργίας δεν είναι εφικτή η εκκίνηση του
ηλεκτροκινητήρα σε πλήρες φορτίο! Ο µονοφασικός ηλεκτροκινητήρας δεν
µπορεί να συνδυαστεί µε θερµίστορα TF.

03075AXX

Χωρίς µεταβλητή 
γέφυρα ακροδεκτών

Με µεταβλητή 
γέφυρα ακροδεκτών

Καλώδιο 
γέφυρας

∆ιπλή αντιστοίχηση
(ηλεκτροκινητήρας και φρένο / SR)

0.25 - 4.0 mm2 0.25 - 2.5 mm2 max. 1.5 mm2 max. 1 x 2.5 και 1 x 1.5 mm2

23 - 12 # AWG 23 - 14 # AWG max. 16 # AWG max. 1 x 14 # και 1 x 16 # AWG
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ύνδεση του ηλεκτροκινητήρα µε χρήση συνδέσµου IS
λεκτρολογική εγκατάσταση
Σύνδεση του 
επάνω τµήµατος 
του συνδέσµου

� Ξεσφίξτε τις βίδες του καπακιού του περιβλήµατος.
� Αφαιρέστε το καπάκι του περιβλήµατος.

� Λύστε τις βίδες από το επάνω τµήµα του βύσµατος.
� Αφαιρέστε το επάνω τµήµα του βύσµατος από το καπάκι.

� Αφαιρέστε τη µόνωση από τον αγωγό σύνδεσης.
� Αφαιρέστε περίπου 9 mm µόνωσης από τους αγωγούς σύνδεσης.

� Περάστε το καλώδιο µέσα από το σφιγκτήρα καλωδίου.

Σύνδεση σύµφωνα 
µε τα διαγράµµατα 
συνδεσµολογίας 
DT82, DT83

� Συνδέστε τους αγωγούς όπως στο διάγραµµα συνδεσµολογίας.
� Σφίξτε προσεκτικά τις βίδες σύσφιγξης!

� Τοποθετήστε το βύσµα (→ ενότητα �Εγκατάσταση του βύσµατος�).

Σύνδεση σύµφωνα 
µε το διάγραµµα 
συνδεσµολογίας 
DT81

Για εκκίνηση � / �
� Κάντε σύνδεση µε 6 αγωγούς.

� Σφίξτε προσεκτικά τις βίδες σύσφιγξης!
� Στις επαφές του ηλεκτροκινητήρα στον ηλεκτρολογικό πίνακα.

� Τοποθετήστε το βύσµα (→ ενότητα �Εγκατάσταση του βύσµατος�).

Για λειτουργία � ή �:
� Συνδέστε όπως δείχνει το διάγραµµα συνδεσµολογίας.
� Τοποθετήστε τη µεταβλητή γέφυρα ακροδεκτών, όπως δείχνουν οι επόµενες
εικόνες, σύµφωνα µε την επιθυµητή λειτουργία (� ή � . 

� Τοποθετήστε το βύσµα (→ ενότητα �Εγκατάσταση του βύσµατος�).

01734AXX 01735AXX
Σ
Η
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5Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα µε χρήση συνδέσµου IS
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Σύστηµα ελέγχου 
φρένου BSR - 
Προετοιµασία της 
µεταβλητής 
γέφυρας 
ακροδεκτών

Για λειτουργία �:
Στην πλευρά � της µεταβλητής γέφυρας ακροδεκτών κόψτε οριζόντια µόνο τη γυµνή
µεταλλική ακίδα, όπως δείχνει η επόµενη εικόνα - προστασία επαφής!

Για λειτουργία �:
Στην πλευρά � της µεταβλητής γέφυρας ακροδεκτών κόψτε τελείως τις 2 σηµειωµένες
ακίδες οριζόντια, όπως δείχνει η επόµενη εικόνα.

Κάντε την 
καλωδίωση 
σύµφωνα µε το 
διάγραµµα 
συνδεσµολογίας 
DT81 για 
λειτουργία � ή � 
µε διπλή 
αντιστοίχηση 
ακροδεκτών.

� Στον ακροδέκτη όπου πρόκειται να γίνει η διπλή αντιστοίχηση:
� Συνδέστε το καλώδιο της γέφυρας.

� Ανάλογα µε την απαιτούµενη λειτουργία:
� Περάστε το καλώδιο στη γέφυρα ακροδεκτών.

� Τοποθετήστε τη γέφυρα ακροδεκτών.
� Στον ακροδέκτη όπου πρόκειται να γίνει η διπλή αντιστοίχηση:

� Συνδέστε τον αγωγό του ηλεκτροκινητήρα πάνω από τη γέφυρα ακροδεκτών.
� Συνδέστε τους υπόλοιπους αγωγούς όπως φαίνεται στο διάγραµµα
συνδεσµολογίας.

� Τοποθετήστε το βύσµα (→ ενότητα �Εγκατάσταση του βύσµατος�).

50429AXX

50430AXX

01738AXX
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ύνδεση του ηλεκτροκινητήρα µε χρήση συνδέσµου IS
λεκτρολογική εγκατάσταση
Τοποθέτηση 
βύσµατος

Το καπάκι του περιβλήµατος του συνδέσµου IS µπορεί να βιδωθεί επάνω στο κάτω
τµήµα του περιβλήµατος, ανάλογα µε την επιθυµητή θέση του καλωδίου. Το επάνω
τµήµα του βύσµατος, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα, πρέπει προηγούµενα να
τοποθετηθεί στο καπάκι του περιβλήµατος, έτσι ώστε να αντιστοιχεί στη θέση του κάτω
τµήµατος του βύσµατος:
� Καθορίστε την απαιτούµενη θέση τοποθέτησης.
� Βιδώστε το επάνω τµήµα του βύσµατος στο καπάκι του περιβλήµατος ανάλογα µε
τη θέση τοποθέτησης.

� Κλείστε το σύνδεσµο βύσµατος.
� Σφίξτε το στυπειοθλίπτη καλωδίου.

Θέση τοποθέτησης του επάνω τµήµατος του βύσµατος στο καπάκι περιβλήµατος

01739AXX

01740AXX
Σ
Η
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5Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα µε χρήση των συνδέσµων AB.., AD.., AM..,
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
5.13 Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα µε χρήση των συνδέσµων AB.., AD.., AM.., AS

Τα τοποθετηµένα συστήµατα συνδέσµων AB.., AD.., AM.., AC.. και AS.. βασίζονται στα
συστήµατα της εταιρίας Harting.
� AB.., AD.., AM.. → Han Modular®

� AC.., AS.. → Han 10E / 10ES
Τα βύσµατα είναι τοποθετηµένα στο πλάι του κουτιού συνδεσµολογίας. Αυτά τα
βύσµατα στερεώνονται στο κουτί συνδεσµολογίας είτε µε δύο ή µε ένα σφιγκτήρα (κλιπ).
Τα βύσµατα έχουν την έγκριση UL.
Τα αρσενικά βύσµατα µε επαφές δεν συµπεριλαµβάνονται στη συσκευασία
παράδοσης.
Ο βαθµός προστασίας διασφαλίζεται µόνο αφού τοποθετηθεί και ασφαλιστεί το
αρσενικό βύσµα.

5.14 Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα µε χρήση συνδέσµου ASK1

Οι ηλεκτροκινητήρες µε σύνδεσµο ASK1 διαθέτουν πιστοποίηση µε βάση την
προδιαγραφή ECOFAST (έκδοση 1.1). Οι µονάδες εκκίνησης / διακοπής ή οι µονάδες
ελέγχου, οι οποίες επίσης θα πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση, µπορούν να
συνδεθούν στους ηλεκτροκινητήρες SEW-EURODRIVE µε χρήση τυποποιηµένου
καλωδίου ή µέσω βάσης υποδοχής (ενσωµατωµένη στον ηλεκτροκινητήρα → εικ. B). Ο
σύνδεσµος ASK1 µε ασφάλιση µονού σφιγκτήρα (κλιπ) είναι τοποθετηµένος στο πλάι
του κουτιού συνδεσµολογίας και πλήρως καλωδιωµένος εργοστασιακά,
περιλαµβάνοντας πρόσθετες λειτουργίες όπως ανορθωτή φρένου.

50956AXX

AMA1 ASE1

51081AXX

ASK1

A B

ASK1

2

1
1

ECO
certified
FAST
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ύνδεση του ηλεκτροκινητήρα µε χρήση συνδέσµου ASK1
λεκτρολογική εγκατάσταση
Θέση 
τοποθέτησης του 
συνδέσµου

Οι δυνατές θέσεις τοποθέτησης για το σύνδεσµο ASK1 είναι οι θέσεις "X" (= κανονική
θέση), "1, "2" ή "3." Εφόσον δεν καθορίζεται κάτι άλλο, η µονάδα παραδίδεται µε το
σύνδεσµο τοποθετηµένο στη θέση "3". Για εγκατάσταση ενσωµατωµένη στον
ηλεκτροκινητήρα (µε χρήση της βάσης υποδοχής), οι µονάδες παραδίδονται µε το
σύνδεσµο τοποθετηµένο αποκλειστικά στη θέση "3".

Τοποθέτηση της 
βάσης υποδοχής

� Ξεβιδώστε τις τέσσερις βίδες συγκράτησης [1], κάτω από το κουτί συνδεσµολογίας
(→ εικ. A).

� Τοποθετήστε τη βάση υποδοχής [2] πάνω στις οπές των βιδών συγκράτησης και
στερεώστε την σφίγγοντας τις τέσσερις βίδες συγκράτησης [1] (→ εικ. B)

� Το καλώδιο συστήµατος, το οποίο είναι τυποποιηµένο σύµφωνα µε την
προδιαγραφή ECOFAST, πρέπει να το προµηθευτείτε από τα ειδικά
καταστήµατα.

� Για τοποθέτηση ενσωµατωµένη στον ηλεκτροκινητήρα σύµφωνα µε την
προδιαγραφή ECOFAST, θα πρέπει να προµηθευτείτε από την εταιρία SEW-
EURODRIVE τη βάση υποδοχής µε τον κωδικό 0187 390 3. Οι βάσεις
υποδοχής άλλων κατασκευαστών δεν ταιριάζουν στους ηλεκτροκινητήρες της
SEW-EURODRIVE.

51323AXX

1

X

3

2
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5Σύνδεση του φρένου
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
5.15 Σύνδεση του φρένου
Το φρένο απελευθερώνεται ηλεκτρικά. Το φρένο εµπλέκεται µηχανικά µετά από την
απενεργοποίηση της τάσης.

� Συνδέστε το φρένο σύµφωνα µε το συνηµµένο διάγραµµα συνδεσµολογίας.
� Επισήµανση: Λαµβάνοντας υπόψη την εφαρµοζόµενη τάση συνεχούς ρεύµατος
καθώς και το υψηλό φορτίο ρεύµατος, είναι απαραίτητο να χρησιµοποιούνται είτε
ειδικά ρελέ φρένου είτε ρελέ εναλλασσοµένου µε επαφές της κατηγορίας AC-3 κατά
το πρότυπο EN 60947-4-1.

� Για τον τύπο µε χειροκίνητη διάταξη αποσύµπλεξης βιδώστε ένα από τα παρακάτω
δύο αντικείµενα
� χειροµοχλό (για φρένο µε διάταξη χειροκίνητης αποσύµπλεξης)
� ακέφαλο κοχλία (για σταθερή διάταξη αποσύµπλεξης φρένου).

� Μετά την αντικατάσταση του δίσκου του φρένου, η µέγιστη ροπή πέδησης
επιτυγχάνεται µόνο µετά από αρκετούς κύκλους ενεργοποίησης.

Σύνδεση του 
συστήµατος 
ελέγχου του 
φρένου

Το δισκόφρενο συνεχούς ρεύµατος τροφοδοτείται από ένα σύστηµα ελέγχου µε
κύκλωµα προστασίας. Αυτή η διάταξη ελέγχου βρίσκεται στο κουτί συνδεσµολογίας /
στο κάτω τµήµα του συνδέσµου IS ή πρέπει να εγκατασταθεί στον ηλεκτρολογικό
πίνακα (→ ενότ. �Οδηγίες συνδεσµολογίας�).

� Ελέγξτε τις διατοµές των αγωγών - τα ρεύµατα πέδησης (→ κεφάλαιο �Τεχνικά
στοιχεία�).

� Συνδέστε το σύστηµα ελέγχου του φρένου σύµφωνα µε το συνηµµένο διάγραµµα
συνδεσµολογίας.

� Στους ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας θερµότητας H, τοποθετήστε τον ανορθωτή
φρένου στον ηλεκτρολογικό πίνακα!

Τηρείτε τις ισχύουσες διατάξεις που εκδίδουν οι αρµόδιοι ασφαλιστικοί φορείς
εργαζοµένων, οι οποίες αφορούν την προστασία απώλειας φάσης και το
αντίστοιχο κύκλωµα ή την αλλαγή κυκλώµατος!
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
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ρόσθετος εξοπλισµός
λεκτρολογική εγκατάσταση
5.16 Πρόσθετος εξοπλισµός

Συνδέστε τον πρόσθετο εξοπλισµό που παραλάβατε, σύµφωνα µε τα συνηµµένα
διαγράµµατα συνδεσµολογίας.

Αισθητήρας θερµοκρασίας TF

Οι θερµίστορες θετικού συντελεστή θερµοκρασίας (PTC) συµµορφώνονται µε το
πρότυπο DIN 44082.
Μέτρηση αντίστασης (συσκευή µέτρησης µε U ≤ 2,5 V ή I < 1 mA):
� Κανονικές τιµές µέτρησης: 20...500 Ω, θερµή αντίσταση > 4000 Ω
� Τιµές µέτρησης σε ηλεκτροκινητήρα µε εναλλαγή πόλων και ξεχωριστή περιέλιξη:

40...1000 Ω, θερµή αντίσταση > 4000 Ω

Θερµοστάτες περιέλιξης TH
Οι θερµοστάτες συνδέονται κατά κανόνα σε σειρά και ανοίγουν όταν η θερµοκρασία
υπερβεί την επιτρεπόµενη θερµοκρασία της περιέλιξης. Μπορούν να συνδεθούν στο
βρόγχο παρακολούθησης του ηλεκτροκινητήρα.

Εξωτερικός 
ανεµιστήρας
Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα 71 - 132S

Μην εφαρµόζετε ηλεκτρική τάση!

Κατά τη χρήση του αισθητήρα θερµοκρασίας για θερµική παρακολούθηση, θα πρέπει
να είναι ενεργοποιηµένη η λειτουργία αξιολόγησης ώστε να διατηρηθεί η λειτουργικά
ασφαλής αποµόνωση του κυκλώµατος του αισθητήρα. Σε περίπτωση πολύ υψηλής
θερµοκρασίας θα πρέπει οπωσδήποτε να ενεργοποιείται η προστατευτική λειτουργία
του.

VAC VDC

Τάση V [V] 250 400 60 24

Ρεύµα (συν ϕ = 1.0) [A] 2.5 0.75 1.0 1.6

Ρεύµα (συν ϕ = 0.6) [A] 1.6 0.5

Μέγιστη αντίσταση επαφής 1 Ω στα 5 V = / 1mA

Σύστηµα VS
� 1 x 230 VAC, 50 Hz
� Σύνδεση σε ξεχωριστό κουτί συνδεσµολογίας
� Μέγιστη διατοµή σύνδεσης 3x 1.5 mm2

� Στυπειοθλίπτης καλωδίου M16x1,5

Για πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση του ανεµιστήρα VS συµβουλευθείτε το
διάγραµµα συνδεσµολογίας VS (κωδικός παραγγελίας: 0975 8385).
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5Πρόσθετος εξοπλισµός
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Ο εξωτερικός ανεµιστήρας VR κατασκευάζεται για συνεχή τάση 24 V και για
εναλλασσόµενες τάσεις 100... 240 V.

Ο τύπος εναλλασσόµενης τάσης περιλαµβάνει έναν εξωτερικό ανεµιστήρα VR και την
ηλεκτρική τροφοδοσία εκκίνησης / διακοπής UWU51A (→ επόµενη εικόνα).
� Είσοδος: 90 ... 265 VAC - 6 % / + 10 %, 50/60 Hz
� Έξοδος: 24 VDC - 1 % / + 2 %, 1,3 A
� Σύνδεση: Βιδωτοί ακροδέκτες 0,2 ... 2,5 mm2, αποχωριζόµενοι
� Είδος προστασίας: IP20, τοποθέτηση σε ράγα έδρασης -κατά το EN 60715TH35 -
στον ηλεκτρολογικό πίνακα

Σύστηµα VR
� 24 VDC ± 20 %
� Σύνδεσµος βύσµατος
� Μέγιστη διατοµή σύνδεσης 3 x 1 mm2

� Στυπειοθλίπτης καλωδίου Pg7 µε εσωτερική διάµετρο 7 mm

50990AXX

54411AXX

1

2-

+
24V DC

77

38
86.5

76

Για πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση του εξωτερικού ανεµιστήρα VR συµβουλευθείτε
το διάγραµµα συνδεσµολογίας VR (κωδικός παραγγελίας: 0880 3198).
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
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ρόσθετος εξοπλισµός
λεκτρολογική εγκατάσταση
Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα 132 M- 280

Στο σύστηµα VS µπορεί να χρησιµοποιηθεί µετασχηµατιστής για την προσαρµογή της
τάσης, σε περίπτωση που διαφέρει από την κανονική. Τα συστήµατα VS και V
υπάρχουν επίσης και για 60 Hz.

Επισκόπηση 
κωδικοποιητών

Σύστηµα V
� 3 x 400 VAC, 50 Hz
� Σύνδεση σε ξεχωριστό κουτί συνδεσµολογίας
� Μέγιστη διατοµή σύνδεσης 4x1,5 mm2

� Στυπειοθλίπτης καλωδίου M16x1,5

Για πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση του ανεµιστήρα V συµβουλευθείτε το
διάγραµµα συνδεσµολογίας V (κωδικός παραγγελίας: 0975 8385).

Κωδικο
ποιητής

Για 
ηλεκτροκινητήρες 

SEW

Τύπος 
κωδικοποιητή Άξονας Προδιαγραφές Τροφοδοσία Σήµα

EH1T1)

DR63... Κωδικοποιητής Κοίλος 
άξονας -

5 VDC ρυθµιζόµενη 5 VDC TTL/RS-422

EH1S2)

24 VDC

1 Vss ηµ/συν

EH1R 5 VDC TTL/RS-422

EH1C 24 VDC HTL

ES1T1)

CT/DT/CV/
DV71...100

DTE/DVE90...100

Κωδικοποιητής

∆ιαιρούµε
νος 

άξονας

-

5 VDC ρυθµιζόµενη 5 VDC TTL/RS-422

ES1S2)

24 VDC

1 Vss ηµ/συν

ES1R 5 VDC TTL/RS-422

ES1C 24 VDC HTL

ES2T1)

CV/DV(E)
112...132S

5 VDC ρυθµιζόµενη 5 VDC TTL/RS-422

ES2S2)

24 VDC

1 Vss ηµ/συν

ES2R 5 VDC TTL/RS-422

ES2C 24 VDC HTL

EV1T1)

CT/CV71...200
DT/DV71...280

DTE/DVE90...225

Συµπαγής 
άξονας

5 VDC ρυθµιζόµενη 5 VDC TTL/RS-422

EV1S2)

24 VDC

1 Vss ηµ/συν

EV1R 5 VDC TTL/RS-422

EV1C 24 VDC HTL

NV11

DT/DV71...132
DTE/DVE90...132S

Αισθητήρας 
προσέγγισης

Συµπαγής 
άξονας

Κανάλι A

24 VDC

1 παλµός/περιστροφή, 
επαφή κανονικά ανοικτήNV21 Κανάλι A+B

NV12 Κανάλι A 2 παλµοί/περιστροφή, 
επαφή κανονικά ανοικτήNV22 Κανάλι A+B

NV16 Κανάλι A 6 παλµοί/περιστροφή, 
επαφή κανονικά ανοικτήNV26 Κανάλι A+B

AV1Y CT/CV71...200
DT/DV71...280

DTE/DVE90...225

Κωδικοποιητής 
απόλυτων τιµών Συµπαγής 

άξονας -
15/24 VDC

Θύρα MSSI και 1 Vss 
ηµ/συν

AV1H3) Κωδικοποιητής 
HIPERFACE® 12 VDC

Θύρα RS485 και 1 Vss 
ηµ/συν

1) Κατάλληλος κωδικοποιητής για λειτουργία µε το MOVITRAC® 31C
2) Κατάλληλος κωδικοποιητής για λειτουργία µε το MOVIDRIVE®

3) Κατάλληλος κωδικοποιητής για λειτουργία µε το MOVIDRIVE® compact
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5Πρόσθετος εξοπλισµός
Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
� Για πληροφορίες σχετικά µε τη σύνδεση των κωδικοποιητών ES1./ES2./EV1./EH1.
και των απολύτων κωδικοποιητών AV1Y και AV1H ανατρέξτε στα ακόλουθα
διαγράµµατα συνδεσµολογίας:
� ∆ιάγραµµα συνδεσµολογίας κωδικοποιητών ES1./ES2./EV1./EH1.: Κωδικός
παραγγελίας 0918 6832

� ∆ιάγραµµα συνδεσµολογίας απόλυτου κωδικοποιητή AV1Y: Κωδικός
παραγγελίας 0918 6808

� ∆ιάγραµµα συνδεσµολογίας απόλυτου κωδικοποιητή AV1H: Κωδικός
παραγγελίας 1052 9705

Σύνδεση 
κωδικοποιητών

Όταν συνδέετε κωδικοποιητές σε µετατροπείς συχνότητας, ακολουθείτε πάντοτε τις
οδηγίες λειτουργίας του εκάστοτε µετατροπέα συχνότητας!
� Μέγιστο µήκος αγωγού (µετατροπέα συχνότητας - κωδικοποιητή):

� 100 m µε χωρητικότητα επένδυσης ≤ 120 nF/km
� ∆ιατοµή κλώνου: 0,20 ... 0,5 mm2

� Χρησιµοποιήστε θωρακισµένο καλώδιο µε πλεγµένα ζεύγη κλώνων (εξαίρεση:
αγωγός για κωδικοποιητή HTL) και απλώστε τη θωράκιση και στα δύο άκρα:
� Από την πλευρά του κωδικοποιητή στο στυπειοθλίπτη καλωδίου ή στο βύσµα
κωδικοποιητή.

� Από την πλευρά του µετατροπέα συχνότητας στον ακροδέκτη θωράκισης
ηλεκτρονικών κυκλωµάτων ή στο κάλυµµα του βύσµατος sub D.

� Περάστε τα καλώδια του κωδικοποιητή ξεχωριστά από τα καλώδια τροφοδοσίας,
διατηρώντας ένα διάκενο τουλάχιστον 200 mm.

� Μέγιστη καταπόνηση δονήσεων για κωδικοποιητή ≤ 10 g ≈ 100 m/s2 (10 Hz ... 2 kHz)
� Αντοχή σε κρούση ≤ 100 g ≈ 1000 m/s2
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
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ροϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας
ναρξη λειτουργίας
6 Έναρξη λειτουργίας
6.1 Προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας

Πριν από την 
έναρξη 
λειτουργίας 
βεβαιωθείτε ότι:

� Ο ηλεκτροµειωτήρας δεν έχει υποστεί ζηµιά και δεν έχει µπλοκάρει.
� Έχουν ληφθεί τα µέτρα που επιβάλλονται στην ενότητα �Προκαταρκτικές εργασίες�

µετά από µακροχρόνια αποθήκευση.
� Όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει µε τον προβλεπόµενο τρόπο.
� Η κατεύθυνση περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα / ηλεκτροµειωτήρα στροφών είναι
σωστή.
� (Για δεξιόστροφη περιστροφή του ηλεκτροκινητήρα: U, V, W στα L1, L2, L3)

� Όλα τα προστατευτικά καλύµµατα έχουν τοποθετηθεί σωστά.
� Όλα τα συστήµατα προστασίας του ηλεκτροκινητήρα λειτουργούν και είναι
ρυθµισµένα σύµφωνα µε την ονοµαστική ένταση ρεύµατος του ηλεκτροκινητήρα.

� Στην περίπτωση ηλεκτροµειωτήρων ανυψωτικών γερανών, χρησιµοποιείται το
φρένο µε διάταξη χειροκίνητης αποσύµπλεξης και αυτόµατης επαναφοράς.

� ∆εν υπάρχουν άλλες εστίες κινδύνου.

Κατά την έναρξη 
λειτουργίας, 
βεβαιωθείτε ότι

� Ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί σωστά (χωρίς υπερφόρτωση, χωρίς διακυµάνσεις
στις στροφές του, χωρίς δυνατούς θορύβους, κλπ.).

� Έχει ρυθµιστεί η σωστή ροπή πέδησης, ανάλογα µε τη συγκεκριµένη εφαρµογή
(→ κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία").

� Σε περίπτωση προβληµάτων (→ κεφάλαιο "∆υσλειτουργίες").

Κατά την έναρξη της λειτουργίας είναι απαραίτητο να συµµορφώνεστε µε τις
οδηγίες ασφαλείας στο κεφάλαιο 2!

Σε ηλεκτροκινητήρες µε φρένο χειροκίνητης αποσύµπλεξης και αυτόµατης
επαναφοράς, ο µοχλός πρέπει να αφαιρεθεί µετά την έναρξη της λειτουργίας! Για
τη φύλαξή του υπάρχει ένα στήριγµα εξωτερικά στον κινητήρα.
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6Αλλαγή της κατεύθυνσης εµπλοκής σε ηλεκτροκινητήρες µε καστάνια
Έναρξη λειτουργίας
6.2 Αλλαγή της κατεύθυνσης εµπλοκής σε ηλεκτροκινητήρες µε καστάνια 
αντεπιστροφής

∆ιάσταση �x� µετά 
την εγκατάσταση

50447AXX

[1] Καπάκι ανεµιστήρα
[2] Ανεµιστήρας
[3] Βίδα µε στρογγυλή κεφαλή
[4] ∆ακτύλιος εγκοπής

[5] Τσιµούχα
[6] ∆ακτύλιος ασφάλισης
[7] Οπή σπειρώµατος
[8] Πολύσφηνο

[9] Σειρά στοιχείων εµπλοκής
[10] ∆ακτύλιος ισοστάθµισης

6107

1243589

X

Ηλεκτροκινητήρας ∆ιάσταση �x� µετά την εγκατάσταση

DT71/80 6,7 mm

DT90/DV100 9,0 mm

DV112/132S 9,0 mm

DV132M-160M 11,0 mm

DV160L - 225 11,0 mm

DV250 - 280 13,5 mm
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
00

I

29



6

30

λλαγή της κατεύθυνσης εµπλοκής σε ηλεκτροκινητήρες µε καστάνια 
ναρξη λειτουργίας
∆εν επιτρέπεται να γίνει εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα κατά την κατεύθυνση
εµπλοκής (προσέξτε τις φάσεις κατά τη σύνδεση). Κατά την τοποθέτηση του
ηλεκτροκινητήρα σε µειωτήρες στροφών προσέξτε την κατεύθυνση περιστροφής του
άξονα εξόδου και των αριθµό των βαθµίδων. Για λόγους ελέγχου, η καστάνια
αντεπιστροφής µπορεί να λειτουργήσει στην κατεύθυνση εµπλοκής µια φορά µε το µισό
της τάσης του ηλεκτροκινητήρα.
1. ∆ιακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα και πάρτε τα µέτρα
σας ώστε να µην µπορεί να λειτουργήσει κατά λάθος.

2. Αφαιρέστε το καπάκι του ανεµιστήρα [1] και τον ανεµιστήρα [2] και αφαιρέστε τις
βίδες [3].

3. Αφαιρέστε το δακτύλιο εγκοπής [4] και τη στεγανοποιητική φλάντζα µε την τσιµούχα
[5] (µαζέψτε το γράσο για επόµενη χρήση).

4. Αφαιρέστε το δακτύλιο συγκράτησης [6] (όχι στο µοντέλο DT71/80) και, επιπλέον,
στα µοντέλα DV132M-160M αφαιρέστε τις ροδέλες ισοστάθµισης [10].

5. Τραβήξτε το πολύσφηνο [8] και το µηχανισµό του πολύσφηνου [9] εντελώς µέσα από
τις οπές µε το σπείρωµα [7], περιστρέψτε τα κατά 180° και πιέστε τα και πάλι στη
θέση τους.

6. Αναπληρώστε το γράσο.
7. Σηµαντικό: Μην ασκήσετε πίεση και µη χτυπήσετε δυνατά το µηχανισµό του
πολύσφηνου - κίνδυνος για υλικές ζηµιές!

8. Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης µε πίεση - αµέσως πριν το πολύσφηνο εισχωρήσει
στο ασφαλιστικό κολάρο - περιστρέψτε αργά µε το χέρι τον άξονα του
ηλεκτροκινητήρα κατά την κατεύθυνση περιστροφής. Με αυτόν τον τρόπο το
πολύσφηνο µπορεί να γλιστρήσει µέσα στο ασφαλιστικό κολάρο, µε µεγαλύτερη
ευκολία.

9. Τοποθετήστε τα υπόλοιπα κοµµάτια της καστάνιας από 4 µέχρι το 2 µε την αντίθετη
σειρά, προσέξτε τη διάσταση "x" για τον δακτύλιο εγκοπής (4)
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7Βλάβες στον ηλεκτροκινητήρα
∆υσλειτουργίες
7 ∆υσλειτουργίες
7.1 Βλάβες στον ηλεκτροκινητήρα
Πρόβληµα Πιθανή αιτία Αντιµετώπιση
Ο ηλεκτροκινητήρας 
δεν ξεκινά

∆ιακοπή στα καλώδια σύνδεσης Ελέγξτε και αποκαταστήστε τις συνδέσεις εάν χρειάζεται.
Το φρένο δεν αποσυµπλέκεται. → ενότητα "Προβλήµατα φρένου"
Καµένη ασφάλεια Αντικαταστήστε την ασφάλεια.
Ο διακόπτης προστασίας του ηλεκτροκινητήρα έχει πέσει. Ελέγξτε εάν έχει ρυθµιστεί σωστά ο διακόπτης προστασίας του 

ηλεκτροκινητήρα, αποκαταστήστε τυχόν βλάβη εάν χρειάζεται.
Ο διακόπτης προστασίας του ηλεκτροκινητήρα δεν 
ενεργοποιείται, σφάλµα στο σύστηµα ελέγχου.

Ελέγξτε το σύστηµα ελέγχου προστασίας ηλεκτροκινητήρα, 
αποκαταστήστε τυχόν βλάβη εάν χρειάζεται.

Ο ηλεκτροκινητήρας 
δεν ξεκινά ή ξεκινά 
µε δυσκολία.

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι σχεδιασµένος για συνδεσµολογία 
τριγώνου, αλλά χρησιµοποιείται µε συνδεσµολογία αστέρα.

∆ιορθώστε το κύκλωµα.

Η τάση και η συχνότητα αποκλίνουν σηµαντικά από την τιµή 
ρύθµισής τους, τουλάχιστον κατά την εκκίνηση.

Εξασφαλίστε καλύτερο σύστηµα τροφοδοσίας. Ελέγξτε τη διατοµή των 
καλωδίων σύνδεσης.

Ο ηλεκτροκινητήρας 
δεν ξεκινά µε 
συνδεσµολογία 
αστέρα, παρά µόνο 
µε συνδεσµολογία 
τριγώνου.

Η ροπή δεν είναι επαρκής µε συνδεσµολογία αστέρα. Ενεργοποιήστε απευθείας, εάν το ρεύµα ενεργοποίησης τριγώνου δεν 
είναι υπερβολικά µεγάλο, διαφορετικά χρησιµοποιήστε µεγαλύτερο 
ηλεκτροκινητήρα ή ειδικό τύπο (επικοινωνήστε µε την εταιρία SEW).

Πρόβληµα επαφής στο διακόπτη αστέρα-τριγώνου Αποκαταστήστε το πρόβληµα.

Η κατεύθυνση 
περιστροφής δεν 
είναι σωστή.

Ο ηλεκτροκινητήρας δεν έχει συνδεθεί σωστά. Εναλλάξτε τις δύο φάσεις.

Ο ηλεκτροκινητήρας 
βουίζει και 
παρουσιάζει µεγάλη 
κατανάλωση 
ρεύµατος.

Το φρένο δεν αποσυµπλέκεται. → ενότητα "Προβλήµατα φρένου"
Ελαττωµατική περιέλιξη Ο ηλεκτροκινητήρας χρειάζεται επισκευή σε εξειδικευµένο συνεργείο.
Ο ρότορας τρίβεται.

Καίγονται οι 
ασφάλειες ή πέφτει 
αµέσως ο διακόπτης 
προστασίας 
ηλεκτροκινητήρα.

Βραχυκύκλωµα στον αγωγό Αποκαταστήστε το βραχυκύκλωµα.
Βραχυκύκλωµα στον ηλεκτροκινητήρα Αποστείλατε τον ηλεκτροκινητήρα σε ειδικευµένο συνεργείο για επισκευή.
Οι αγωγοί δεν έχουν συνδεθεί σωστά. ∆ιορθώστε το κύκλωµα.
Βραχυκύκλωµα γείωσης στον ηλεκτροκινητήρα Αποστείλατε τον ηλεκτροκινητήρα σε ειδικευµένο συνεργείο για επισκευή.

Σηµαντική απώλεια 
στροφών µε φορτίο

Υπερφόρτωση Μετρήστε την ισχύ, χρησιµοποιήστε µεγαλύτερο ηλεκτροκινητήρα ή 
µειώστε το φορτίο εάν χρειαστεί.

Πτώσεις τάσης Αυξήστε τις διατοµές των καλωδίων σύνδεσης.
Ο ηλεκτροκινητήρας 
θερµαίνεται 
υπερβολικά 
(µετρήστε τη 
θερµοκρασία).

Υπερφόρτωση Μετρήστε την ισχύ, χρησιµοποιήστε µεγαλύτερο ηλεκτροκινητήρα ή 
µειώστε το φορτίο εάν χρειαστεί.

Ανεπαρκής ψύξη ∆ιορθώστε την παροχή του αέρα ψύξης ή καθαρίστε τις διόδους του αέρα 
ψύξης. Τοποθετήστε έναν εξωτερικό ανεµιστήρα, εάν χρειάζεται.

Πολύ υψηλή θερµοκρασία περιβάλλοντος Τηρήστε το επιτρεπόµενο εύρος θερµοκρασίας.
Χρησιµοποιείτε τον ηλεκτροκινητήρα µε συνδεσµολογία 
τριγώνου και όχι µε συνδεσµολογία αστέρα, όπως 
προβλέπεται.

∆ιορθώστε το κύκλωµα.

Χαλαρή επαφή στα καλώδια σύνδεσης (λείπει µία φάση) Αποκαταστήστε τη χαλαρή επαφή.
Καµένη ασφάλεια Αναζητήστε και αποκαταστήστε την αιτία (δείτε παραπάνω), 

αντικαταστήστε την ασφάλεια.
Η τάση τροφοδοσίας παρουσιάζει διακυµάνσεις µεγαλύτερες 
του 5% από την ονοµαστική τάση του ηλεκτροκινητήρα. 
Υψηλότερες τάσεις έχουν ιδιαίτερα δυσµενείς επιπτώσεις σε 
ηλεκτροκινητήρες µε περιέλιξη χαµηλών στροφών, καθώς σ� 
αυτούς τους ηλεκτροκινητήρες η τιµή του ρεύµατος χωρίς 
φορτίο είναι ήδη παραπλήσια µε την τιµή του ονοµαστικού 
ρεύµατος, ακόµα κι όταν η τάση βρίσκεται στα κανονικά 
επίπεδα.

Προσαρµόστε τον ηλεκτροκινητήρα στην τάση τροφοδοσίας.

Σηµειώθηκε υπέρβαση της ονοµαστικής λειτουργίας (S1 έως 
S10, DIN 57530), π.χ. λόγω υπερβολικά υψηλής συχνότητας 
εκκινήσεων.

Προσαρµόστε την ονοµαστική λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα σύµφωνα 
µε τις απαιτούµενες συνθήκες λειτουργίας, εάν χρειαστεί, καλέστε ειδικό 
για να προσδιορίσει ποιος είναι ο σωστός ηλεκτροµειωτήρας.

Υπερβολικός 
θόρυβος

Τα ρουλεµάν συµπιέζονται, έχουν λερωθεί ή έχουν υποστεί 
ζηµιά.

Ευθυγραµµίστε ξανά τον ηλεκτροκινητήρα, επιθεωρήστε το ένσφαιρο 
ρουλεµάν (→ ενότητα "Εγκεκριµένοι τύποι ένσφαιρων ρουλεµάν"), εάν 
χρειάζεται λιπάνετε (→ ενότητα "Πίνακας λιπαντικών ένσφαιρων 
ρουλεµάν ηλεκτροκινητήρων) ή αντικαταστήστε.

Τα περιστρεφόµενα µέρη δονούνται. Αποκαταστήστε την αιτία, πιθανώς ελλιπής ζυγοστάθµιση.
Ξένα σώµατα στις διόδους του αέρα ψύξης Καθαρισµός των διόδων του αέρα ψύξης
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
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ροβλήµατα φρένου
υσλειτουργίες
7.2 Προβλήµατα φρένου

7.3 ∆υσλειτουργίες κατά τη λειτουργία µε µετατροπέα συχνότητας
Τα συµπτώµατα που περιγράφονται στην ενότητα "Προβλήµατα ηλεκτροκινητήρα"
µπορούν να παρουσιαστούν και κατά τη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα µε µετατροπέα
συχνότητας. Σχετικά µε τα προβλήµατα που µπορεί να παρουσιαστούν καθώς και για
πληροφορίες για την αποκατάσταση τους ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του
µετατροπέα συχνότητας.

Εξυπηρέτηση 
πελατών

Πρόβληµα Πιθανή αιτία Αντιµετώπιση

Το φρένο δεν 
αποσυµπλέκεται.

Η τάση στη µονάδα ελέγχου του φρένου δεν είναι σωστή. Εφαρµόστε τη σωστή τάση.

Βλάβη της µονάδας ελέγχου του φρένου Εγκαταστήστε καινούριο σύστηµα ελέγχου φρένου, ελέγξτε την 
εσωτερική αντίσταση και τη µόνωση του πηνίου φρένου, ελέγξτε το 
µηχανισµό εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας.

Υπέρβαση του µέγιστου επιτρεπόµενου διάκενου 
λειτουργίας λόγω φθοράς του θερµουίτ του φρένου

Μετρήστε και ρυθµίστε το διάκενο λειτουργίας.

Πτώση τάσης κατά µήκος των καλωδίων τροφοδοσίας 
> 10 %

Εξασφαλίστε τη σωστή τάση στα καλώδια σύνδεσης, ελέγξτε τη 
διατοµή των καλωδίων.

Ανεπαρκής ψύξη, υπερθέρµανση του φρένου Αντικαταστήστε τον ανορθωτή του φρένου τύπου BG µε BGE.

Το πηνίο φρένου παρουσιάζει βραχυκύκλωµα περιέλιξης ή 
σε ακάλυπτο αγώγιµο τµήµα του.

Αντικαταστήστε ολόκληρο το φρένο µαζί µε το σύστηµα ελέγχου 
φρένου (ειδικευµένο συνεργείο), ελέγξτε το µηχανισµό 
εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας.

Χαλασµένος ανορθωτής Αντικαταστήστε τον ανορθωτή και το πηνίο πέδησης.

Ο 
ηλεκτροκινητήρας 
δε φρενάρει.

Το διάκενο λειτουργίας δεν είναι σωστό. Μετρήστε και ρυθµίστε το διάκενο λειτουργίας.

Το θερµουίτ του φρένου έχει φθαρεί. Αντικαταστήστε ολόκληρο το δίσκο του φρένου.

Η ροπή πέδησης δεν είναι σωστή. Αλλάξτε τη ροπή πέδησης (→ κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία").
� Με βάση τον τύπο και τον αριθµό των ελατηρίων φρένου
� Φρένο BMG 05: τοποθετώντας το όµοιο σώµα πηνίου του 

φρένου BMG 1
� Φρένο BMG 2: τοποθετώντας το όµοιο σώµα πηνίου του 

φρένου BMG 4

Μόνο σε φρένα BM(G): Το διάκενο λειτουργίας είναι πολύ 
µεγάλο και τα παξιµάδια συγκράτησης ακουµπάνε το ένα 
στο άλλο.

Ρυθµίστε το διάκενο λειτουργίας.

Μόνο για BR03, BM(G): Η διάταξη χειροκίνητης 
αποσύµπλεξης του φρένου δεν είναι ρυθµισµένη σωστά.

Ρυθµίστε σωστά τα παξιµάδια.

Το φρένο 
εµπλέκεται µε 
χρονική υστέρηση.

∆ιακοπή του φρένου στο κύκλωµα εναλλασσόµενου 
ρεύµατος (AC)

Ενεργοποιήστε τα κυκλώµατα συνεχούς (DC) και εναλλασσόµενου 
ρεύµατος (AC) (π.χ. BSR). Ανατρέξτε στο διάγραµµα 
συνδεσµολογίας.

Θόρυβος στην 
περιοχή του 
φρένου

Φθορά των γραναζιών που προκλήθηκε από απότοµη 
εκκίνηση

Ελέγξτε τη µελέτη του έργου.

Παλµική ροπή εξαιτίας λανθασµένης ρύθµισης του 
µετατροπέα συχνότητας 

Ελέγξτε/διορθώστε τη ρύθµιση του µετατροπέα συχνότητας, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες λειτουργίας.

Αν χρειαστείτε τη βοήθεια του τµήµατος εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας µας, 
παρακαλούµε δώστε τις παρακάτω πληροφορίες:
� ∆εδοµένα που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης (πλήρη)
� Φύση και έκταση της βλάβης
� Χρονική στιγµή και επικρατούσες συνθήκες κατά την εµφάνιση της βλάβης
� Πιθανή αιτία
Π
∆
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8∆ιαστήµατα επιθεώρησης και συντήρησης
Επιθεώρηση / Συντήρηση
8 Επιθεώρηση / Συντήρηση
� Χρησιµοποιήστε µόνο γνήσια ανταλλακτικά, σύµφωνα µε τον ισχύοντα κατάλογο
ανταλλακτικών!

� Κάθε φορά που αντικαθιστάτε το πηνίο φρένου, αλλάξτε επίσης και το σύστηµα
ελέγχου του (ανορθωτής) µε ένα καινούριο!

� Οι ηλεκτροκινητήρες µπορεί να θερµανθούν υπερβολικά κατά τη λειτουργία τους -
κίνδυνος εγκαυµάτων!

� Στην περίπτωση ηλεκτροµειωτήρων ανυψωτικών γερανών, ασφαλίστε ή κατεβάστε
το βίντσι (κίνδυνος πτώσης).

� Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου και
λάβετε τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας ώστε ο ηλεκτροκινητήρας να µη µπορεί να
ενεργοποιηθεί κατά λάθος!

8.1 ∆ιαστήµατα επιθεώρησης και συντήρησης

Μονάδα / τµήµα 
οµάδας

∆ιάστηµα Τι πρέπει να γίνει;

Φρένα BMG02, BR03, 
BMG05-8, BM15-62

� Εάν χρησιµοποιείται ως φρένο 
λειτουργίας:
Τουλάχιστον κάθε 3000 ώρες 
λειτουργίας1)

� Εάν χρησιµοποιείται ως φρένο 
συγκράτησης:
Κάθε 2 µε 4 χρόνια, ανάλογα µε τις 
συνθήκες λειτουργίας 1)

1) Οι χρόνοι φθοράς επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι µπορούν να µειώσουν τη διάρκεια
ζωής του µηχανήµατος. Ο κατασκευαστής του µηχανήµατος πρέπει να υπολογίζει τα απαιτούµενα
διαστήµατα επιθεώρησης / συντήρησης, σύµφωνα µε τα έγγραφα της µελέτης του έργου (π.χ.
"Σχεδιασµός ηλεκτροκινητήρων").

Λεπτοµερής έλεγχος του φρένου
� Μέτρηση του πάχους του δίσκου 

του φρένου
� ∆ίσκος φρένου, θερµουίτ
� Μέτρηση και ρύθµιση του 

διάκενου λειτουργίας
� Πλάκα πίεσης
� Πολύσφηνο / οδόντωση
� ∆ακτύλιοι πίεσης

� Καθαρισµός των θρυµµάτων
� Επιθεώρηση των επαφών 

ενεργοποίησης / 
απενεργοποίησης και 
αντικατάσταση, εάν χρειάζεται 
(π.χ. σε περίπτωση που έχουν 
καεί)

Ηλεκτροκινητήρας

� Κάθε 10.000 ώρες λειτουργίας

Επιθεώρηση του ηλεκτροκινητήρα:
� Έλεγχος και αντικατάσταση των 

ρουλεµάν, εάν χρειάζεται
� Αντικατάσταση της τσιµούχας 

λαδιού
� Καθαρισµός των διόδων του 

αέρα ψύξης

Ηλεκτροκινητήρας µε 
καστάνια 
αντεπιστροφής

� Αλλαγή του ρευστού γράσου 
στην καστάνια αντεπιστροφής

Ταχογεννήτρια � Επιθεώρηση / συντήρηση, 
ανάλογα µε τις συνηµµένες 
οδηγίες λειτουργίας

Ηλεκτροκινητήρας � ∆ιάφορα διαστήµατα
(ανάλογα µε τους εξωτερικούς 
παράγοντες)

� Επιδιόρθωση ή ανανέωση της 
επιφανειακής αντισκωρικής 
επίστρωσης
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
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ροκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και του 
πιθεώρηση / Συντήρηση
8.2 Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου

;όγηση κωδικοποιητή απόλυτων τιµών">Αποσυναρµολόγηση βαθµιδωτού κωδικοποιητή EV1. / 
κωδικοποιητή απόλυτων τιµών AV1H

� Αφαιρέστε το καπάκι [361]. Αφαιρέστε πρώτα τον εξωτερικό ανεµιστήρα ψύξης, εάν
υπάρχει.

� Βγάλτε τη βίδα [366] από την ενδιάµεση φλάντζα και αφαιρέστε το καπάκι [369].
� Ξεβιδώστε τις συνδέσεις της πλήµνης σύσφιγξης του συνδέσµου.
� Χαλαρώστε τις βίδες [232] και περιστρέψτε τις ροδέλες του κωνικού ελατηρίου [251]
προς τα έξω.

� Αφαιρέστε τον κωδικοποιητή [220] µαζί µε το σύνδεσµο [233].
� Αφού αφαιρέσετε τις βίδες [234] τραβήξτε προς τα έξω την ενδιάµεση φλάντζα [236].

Επισήµανση:
Κατά την επανασυναρµολόγηση, βεβαιωθείτε ότι η απόκλιση οµοκεντρικότητας του
ακραξονίου είναι ≤ 0,05 mm.
Τα φρένα για την τοποθέτηση κωδικοποιητή µπορούν να αντικατασταθούν µόνο σε σετ.

Πριν από την έναρξη των εργασιών, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του
ηλεκτροκινητήρα και του φρένου και λάβετε τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας ώστε
ο ηλεκτροκινητήρας να µη µπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!

51322AXX 51324AXX

Αποσυναρµολόγηση κωδικοποιητών EV1. / AV1. σε 
ηλεκτροκινητήρες µε µέγεθος µέχρι 225

Αποσυναρµολόγηση κωδικοποιητών EV1. / AV1. σε 
ηλεκτροκινητήρες µε µέγεθος από 250

361

220

EV1.

AV1.

369

232251366233236

234 369 251 232 361234703

366236 233550

EV1.

AV1.

220

[220] Κωδικοποιητής
[232] Βίδα µε στρογγυλή κεφαλή
[233] Σύνδεσµος
[234] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής

[236] Ενδιάµεση φλάντζα
[251] Ροδέλα κωνικού ελατηρίου
[361] Κάλυµµα / καπάκι ανεµιστήρα
[366] Βίδα µε στρογγυλή κεφαλή

[369] Μεταλλικό κάλυµµα
[550] Φρένο
[703] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
Π
Ε
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8Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και του
Επιθεώρηση / Συντήρηση
Αποσυναρµολόγηση βαθµιδωτού κωδικοποιητή ES1. / ES2. / EH1.

� Αφαιρέστε το καπάκι [361].
� Χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης [733] του βραχίονα ροπής.
� Ανοίξτε το βιδωτό καπάκι στο πίσω τοίχωµα του κωδικοποιητή [220].
� Ξεβιδώστε την κεντρική βίδα συγκράτησης [367] κατά 2 - 3 περιστροφές περίπου και
χαλαρώστε τον κώνο κτυπώντας ελαφρά την κεφαλή της βίδας. Στη συνέχεια,
ξεβιδώστε τη βίδα συγκράτησης και αφαιρέστε τον κωδικοποιητή.

54196AXX

[220] Κωδικοποιητής
[367] Βίδα συγκράτησης

[361] Προστατευτικό κάλυµµα
[733] Βίδα συγκράτησης του βραχίονα ροπής

367733 220 3611 220 367

Κατά την επανασυναρµολόγηση:
� Περάστε µε υγρό Noco® τον οµφαλό του κωδικοποιητή.
� Σφίξτε την κεντρική βίδα συγκράτησης [367] εφαρµόζοντας ροπή σύσφιγξης 2,9 Nm.
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
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ροκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και του 
πιθεώρηση / Συντήρηση
Αφαίρεση αισθητήρων προσέγγισης NV1. /NV2.

� Αποσυνδέστε το βύσµα σύνδεσης
� Αφαιρέστε το κάλυµµα ανεµιστήρα µαζί µε τους αισθητήρες NV1. / NV2., χωρίς να το
γέρνετε, ώστε να µην υποστεί ζηµιά ο διακόπτης προσέγγισης.

� Εάν η υποδοχή τοποθέτησης έχει αφαιρεθεί από το καπάκι του ανεµιστήρα ή εάν έχει
χαλαρώσει, είναι απαραίτητο να εξασφαλιστούν τα ακόλουθα κατά την
επανασυναρµολόγηση:
Η επιφάνεια εκκίνησης / διακοπής του διακόπτη προσέγγισης πρέπει να ρυθµισθεί
σε απόσταση 3,5 mm από την άκρη του πρισµατικού τεµαχίου (→ παραπάνω
εικόνα).

01114CXX

Σηµαντικό! Ο ανεµιστήρας πρέπει να βρίσκεται σε ακινησία!

3.5
Π
Ε
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8Εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης στον ηλεκτροκινητήρα
Επιθεώρηση / Συντήρηση
8.3 Εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης στον ηλεκτροκινητήρα
Παράδειγµα: Ηλεκτροκινητήρας DFT90

Υπόµνηµα

54008AXX

1
2

3

4 5

6
7

8

9
11 12

13

14

16

17
18

1

20

9

15

1 ∆ακτύλιος ασφάλισης 8 ∆ακτύλιος ασφάλισης 16 ∆ακτύλιος εγκοπής

2 Πατούρα λαδιού 9 Ρότορας 17 Ανεµιστήρας

3 Τσιµούχα λαδιού 11 Ένσφαιρο ρουλεµάν 18 ∆ακτύλιος ασφάλισης

4 Βιδωτή τάπα 12 ∆ακτύλιος ισοστάθµισης 19 Καπάκι ανεµιστήρα

5 Εµπρόσθια (φλάντζα) 
φωλιά έδρασης

13 Στάτορας 20 Βίδα καπακιού

6 ∆ακτύλιος ασφάλισης 14 Οπίσθια φωλιά έδρασης

7 Ένσφαιρο ρουλεµάν 15 Κοχλίας εξαγωνικής 
κεφαλής
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
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ργασίες επιθεώρησης και συντήρησης στον ηλεκτροκινητήρα
πιθεώρηση / Συντήρηση
Σειρά

1. Εάν υπάρχει αφαιρέστε τον εξωτερικό ανεµιστήρα και τον κωδικοποιητή (→ ενότητα
"Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου").

2. Αφαιρέστε το καπάκι της φλάντζας ή το καπάκι του ανεµιστήρα [19] και τον
ανεµιστήρα [17].

3. Αφαιρέστε τις βίδες εξαγωνικής κεφαλής [15] από την µπροστινή [5] και από την
πίσω φωλιά έδρασης [14] και λύστε το στάτορα [13] από την πίσω φωλιά.

4. Ηλεκτροκινητήρες µε φρένο BM/BMG:
� Ανοίξτε το κάλυµµα του κουτιού συνδεσµολογίας και αποσυνδέστε το καλώδιο
του φρένου από τον ανορθωτή.

� Σπρώξτε την πίσω φωλιά έδρασης µαζί µε το φρένο από το στάτορα και βγάλτε
τα προσεκτικά (εάν χρειαστεί, οδηγήστε το καλώδιο του φρένου µε σύρµα).

� Τραβήξτε το στάτορα προς τα πίσω κατά 3 µε 4 cm περίπου.
5. Ηλεκτροκινητήρες µε φρένο BMG02, BR03:

� Αφαιρέστε ολόκληρο το φρένο χρησιµοποιώντας το µοχλό αποσύµπλεξης (στους
τύπους που διαθέτουν διάταξη χειροκίνητης αποσύµπλεξης φρένου).

6. Οπτικός έλεγχος: Υπάρχει υγρασία ή λάδι στο εσωτερικό του στάτορα;
� Εάν όχι συνεχίστε µε το βήµα 9.
� Εάν υπάρχει υγρασία, συνεχίστε µε το βήµα 7.
� Αν υπάρχουν λάδια, ο κινητήρας πρέπει να επισκευαστεί από εξειδικευµένο
συνεργείο.

7. Εάν υπάρχει υγρασία στο εσωτερικό του στάτορα:
� Στους ηλεκτροµειωτήρες στροφών: Αφαιρέστε τον ηλεκτροκινητήρα από το

µειωτήρα.
� Στους ηλεκτροκινητήρες χωρίς µειωτήρα στροφών: Αφαιρέστε τη φλάντζα
εισόδου (Α).

� Αφαιρέστε το ρότορα [9].
8. Καθαρίστε την περιέλιξη, στεγνώστε την και ελέγξτε την ηλεκτρικά (→ ενότητα

"Προκαταρκτικές εργασίες").
9. Τοποθετήστε καινούρια ένσφαιρα ρουλεµάν [7, 11] (µόνο εγκεκριµένα ρουλεµάν →
ενότητα "Εγκεκριµένοι τύποι ένσφαιρων ρουλεµάν").

10.Στεγανοποιήστε ξανά την έδραση του στάτορα (µε "Hylomar L Spezial") και λιπάνετε
το δακτύλιο εγκοπής ή την τσιµούχα του λαβυρίνθου (DR63).

11.Τοποθετήστε τον ηλεκτροκινητήρα, το φρένο και τα πρόσθετα εξαρτήµατα.
12.Στη συνέχεια, ελέγξτε το µειωτήρα στροφών (→ οδηγίες λειτουργίας µειωτήρα
στροφών).

Λίπανση της 
καστάνιας 
αντεπιστροφής

Η καστάνια λιπαίνεται εργοστασιακά µε το ρευστό γράσο Mobil LBZ αντιδιαβρωτικής
προστασίας. Εάν θέλετε να χρησιµοποιήσετε διαφορετικό τύπο γράσου, αυτό πρέπει να
συµµορφώνεται µε την κατηγορία NLGI 00/000, µε ιξώδες βασικού λαδιού 42 mm2/s
στους 40 °C µε βάση σαπουνιού λιθίου και ορυκτέλαιου. Το εύρος θερµοκρασίας
εφαρµογής είναι από -50 °C έως +90 °C. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει την αναγκαία
ποσότητα γράσου.

Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του κινητήρα και του φρένου και λάβετε
τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να µη µπορεί να ενεργοποιηθεί κατά
λάθος!

Τύπος 
ηλεκτροκινητήρα

71/80 90/100 112/132 132M/160
M

160L/225 250/280

Γράσο [g] 9 15 15 20 45 80
Ε
Ε
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8Επιθεώρηση και συντήρηση του φρένου BMG02
Επιθεώρηση / Συντήρηση
8.4 Επιθεώρηση και συντήρηση του φρένου BMG02
Μέτρηση του 
πάχους θερµουίτ, 
αντικατάσταση 
του φρένου 
BMG02

Η κατάσταση του δίσκου του φρένου προσδιορίζεται µε µέτρηση του πάχους του. Όταν
το πάχος του δίσκου του φρένου µειωθεί κάτω από την ελάχιστη τιµή, αντικαταστήστε
το φρένο BMG02 (→ παρακάτω εικόνα). ∆εν είναι δυνατή η ρύθµιση του διάκενου
λειτουργίας.

1. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του κινητήρα και του φρένου και
λάβετε τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να µη µπορεί να
ενεργοποιηθεί κατά λάθος!

2. Ξεβιδώστε το χειροµοχλό [1] (στον τύπο µε διάταξη αποσύµπλεξης), αφαιρέστε το
καπάκι και τον ανεµιστήρα.

3. Χαλαρώστε τις βίδες [2] και αφαιρέστε το φρένο µαζί µε το µοχλό αποσύµπλεξης
(στον τύπο µε διάταξη χειροκίνητης αποσύµπλεξης φρένου).

4. Μετρήστε το πάχος �d� του δίσκου του φρένου [3]:

5. Όταν το πάχος του δίσκου του φρένου έχει φτάσει στην ελάχιστη τιµή,
αντικαταστήστε ολόκληρο το φρένο.

6. Τοποθετήστε ολόκληρο το φρένο στον ηλεκτροκινητήρα:
� Η οδόντωση του δίσκου του φρένου [4] πρέπει να πιάνει στην οδόντωση του
πολύσφηνου [5].

� Περάστε τα ηλεκτρικά καλώδια του φρένου µέσα από την πίσω φωλιά έδρασης
και µέσα από τον ηλεκτροκινητήρα και οδηγήστε τα στο κουτί συνδεσµολογίας.

7. Για να στερεώσετε πάλι το φρένο στην πίσω (Β) φωλιά έδρασης, χρησιµοποιήστε
µπουλόνια [2].

8. Τοποθετήστε πάλι το καπάκι και τον ανεµιστήρα και βιδώστε το χειροµοχλό [1] (στον
τύπο µε διάταξη αποσύµπλεξης).

50345AXX

Φρένο Πάχος �d� του δίσκου φρένου [mm] Μέγιστη ροπή 
πέδησης

Τύπος Μέγιστο Ελάχιστο [Nm]

BMG02 6 5.4
5.6

0.8
1.2

1

2

d

5 4 3
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πιθεώρηση και συντήρηση του φρένου BR03
πιθεώρηση / Συντήρηση
8.5 Επιθεώρηση και συντήρηση του φρένου BR03

Υπόµνηµα

50067AXX

4

5

5

6 

1
2

7 

3 

8

9 

10

12 
11 

13

1516
17

18

12

14

1 Πολύσφηνο 7 ∆ίσκος φρένου 13 Χειροµοχλός

2 Συνδετήρας 8 Πλάκα πίεσης µε αµφικόχλιο 14 Μοχλός αποσύµπλεξης

3 ∆ακτύλιος ασφάλισης 9 Πλάκα απόσβεσης 15 ∆ακτύλιος στεγανοποίησης

4 Πλάκα τριβής 10 Ελατήρια φρένου 16 Παξιµάδι ασφάλισης

5 Βίδα 11 Σώµα πηνίου 17 Κωνικό ελατήριο

6 ∆ακτύλιος οδήγησης 12 Βίδα 18 Στοιχείο στεγανοποίησης
Ε
Ε
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8Επιθεώρηση και συντήρηση του φρένου BR03
Επιθεώρηση / Συντήρηση
Επιθεώρηση του 
φρένου BR03, 
µέτρηση του 
διάκενου 
λειτουργίας

Το διάκενο λειτουργίας δεν µπορεί να ρυθµιστεί και µπορεί µόνο να µετρηθεί µέσω της
διαδροµής της πλάκας πίεσης, όταν αποσυµπλέκεται το φρένο.

1. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του κινητήρα και του φρένου και
λάβετε τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να µη µπορεί να
ενεργοποιηθεί κατά λάθος!

2. Ξεβιδώστε το χειροµοχλό [13] (στον τύπο µε διάταξη αποσύµπλεξης), αφαιρέστε το
καπάκι και τον ανεµιστήρα.

3. Αφαιρέστε τα ασφαλιστικά παξιµάδια [16] και, εάν υπάρχει διάταξη χειροκίνητης
αποσύµπλεξης φρένου, αφαιρέστε τα κωνικά ελατήρια [17] και το µοχλό
αποσύµπλεξης [14].

4. Μετρήστε την ανοχή x (→ επόµενη εικόνα) µε το φρένο σε ακινησία:

� Από το άκρο του αµφικοχλίου στην πλάκα πίεσης [8] µέχρι το σώµα του πηνίου
φρένου [11].

5. Ελευθερώστε ηλεκτρικά το φρένο.
6. Μετρήστε την ανοχή x µε το φρένο απελευθερωµένο:

� Από το άκρο του αµφικοχλίου στην πλάκα πίεσης [8] µέχρι το σώµα πηνίου [11].
7. Η διαφορά αντιστοιχεί στο διάκενο λειτουργίας, δηλαδή στη διαδροµή της πλάκας
πίεσης [18]:
� Αν το διάκενο λειτουργίας είναι ≤ 0,8 mm, τοποθετήστε ξανά τα κωνικά ελατήρια

[17], το µοχλό αποσύµπλεξης [14] και τα ασφαλιστικά παξιµάδια [16].
� Όταν το διάκενο λειτουργίας είναι ≥ 0,8 mm, αντικαταστήστε ολόκληρο το φρένο.
� Με τα ρυθµιστικά παξιµάδια ρυθµίστε την κατά µήκος ανοχή "s" ανάµεσα στα
κωνικά ελατήρια (εντελώς πιεσµένα) και στα παξιµάδια (→ δείτε επόµενο σχήµα).

Σηµαντικό: Η ανοχή κατά µήκος �s� είναι απαραίτητη, ώστε η πλάκα πίεσης να
µπορεί να πλησιάζει, καθώς φθείρεται το θερµουίτ του φρένου. ∆ιαφορετικά,
δεν µπορεί να εξασφαλιστεί αξιόπιστο φρενάρισµα.

50066AXX

01111BXX

Φρένο Ανοχή κατά µήκος s [mm]

BR03 2

X

s
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πιθεώρηση και συντήρηση του φρένου BR03
πιθεώρηση / Συντήρηση
8. Συναρµολογήστε ξανά τα εξαρτήµατα που έχετε αφαιρέσει. Συνδέστε ένα ολόκληρο
καινούργιο φρένο στον ηλεκτροκινητήρα (όταν το διάκενο είναι ≥ 0,8 mm)
(→ επόµενη εικόνα).
� Προσέξτε ώστε η οδόντωση του δίσκου του φρένου να πιάνει στην οδόντωση του
πολύσφηνου και το βύσµα στην πλευρά του ηλεκτροκινητήρα να ταιριάζει στην
υποδοχή στην πλευρά φρένου.

Αλλαγή της 
ροπής πέδησης 
του φρένου BR03

Μπορείτε να αλλάξετε τη ροπή πέδησης κλιµακωτά (→ ενότητα "Παραγόµενο έργο
τριβής, διάκενο λειτουργίας, ροπές πέδησης των φρένων BR03, BMG05-8").
� Τοποθετώντας διαφορετικά ελατήρια.
� Μεταβάλλοντας τον αριθµό των ελατηρίων φρένου.

1. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του κινητήρα και του φρένου και
λάβετε τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να µη µπορεί να
ενεργοποιηθεί κατά λάθος!

2. Ξεβιδώστε το χειροµοχλό [13] (στον τύπο µε διάταξη αποσύµπλεξης), αφαιρέστε το
καπάκι και τον ανεµιστήρα.

3. Χαλαρώστε τις βίδες [12] και αφαιρέστε το φρένο µαζί µε το µοχλό αποσύµπλεξης
(στον τύπο µε διάταξη χειροκίνητης αποσύµπλεξης φρένου).

4. Χαλαρώστε τις βίδες [5] και αφαιρέστε τον δακτύλιο οδήγησης [6] µαζί µε την πλάκα
τριβής [4], το δίσκο του φρένου [7], την πλάκα πίεσης [8] και την πλάκα απόσβεσης [9].

5. Αφαιρέστε τα ελατήρια φρένου [10] από το σώµα πηνίου [11] και αντικαταστήστε τα
µε καινούρια.

6. Τοποθετήστε τα καινούρια ελατήρια φρένου συµµετρικά.
7. Σπρώξτε την πλάκα απόσβεσης [9] πάνω από τα δύο αµφικόχλια που είναι
στερεωµένα στην πλάκα πίεσης [8], έτσι ώστε το ανάγλυφο σχέδιο να τοποθετηθεί
µε την προεξέχουσα πλευρά του στραµµένη προς την πλάκα πίεσης.

8. Πλάκα πίεσης [8]:
� Τοποθετήστε την µαζί µε την πλάκα απόσβεσης [9] πάνω στα ελατήρια φρένου

[10].
� Περάστε τα αµφικόχλια που είναι συνδεδεµένα στην πλάκα πίεσης [8] µέσα από
τις οπές του σώµατος πηνίου [6] και βεβαιωθείτε ότι η πλάκα πίεσης βρίσκεται
στη σωστή θέση.

9. Τοποθετήστε την επίπεδη πλευρά του δίσκου του φρένου [7] επάνω στην πλάκα
πίεσης [8].
Επισήµανση: Ο δίσκος δεν πρέπει να έρθει σε επαφή µε γράσο ή λάδι!

10.Τοποθετήστε το δακτύλιο οδήγησης [6] και την πλάκα τριβής [4]) επάνω στο δίσκο
του φρένου [7], πιέστε προς τα κάτω και τοποθετήστε τις βίδες [5].

50175AXX
Ε
Ε
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8Επιθεώρηση και συντήρηση του φρένου BR03
Επιθεώρηση / Συντήρηση
11.Μονάδες µε διάταξη χειροκίνητης αποσύµπλεξης φρένου:
� Τοποθετήστε τα κωνικά ελατήρια [17], το µοχλό αποσύµπλεξης [14] και τα
ασφαλιστικά παξιµάδια [16].

� Για φρένο µε χειροκίνητη διάταξη αποσύµπλεξης: Με τα ρυθµιστικά παξιµάδια
ρυθµίστε την κατά µήκος ανοχή "s" ανάµεσα στα κωνικά ελατήρια (εντελώς
πιεσµένα) και στα παξιµάδια (→ δείτε επόµενο σχήµα).

Σηµαντικό: Η ανοχή κατά µήκος �s� είναι απαραίτητη, ώστε η πλάκα πίεσης να
µπορεί να πλησιάζει, καθώς φθείρεται το θερµουίτ του φρένου. ∆ιαφορετικά,
δεν µπορεί να εξασφαλιστεί αξιόπιστο φρενάρισµα.

12.Συνδέστε ξανά ολόκληρο το φρένο στον ηλεκτροκινητήρα (→ επόµενη εικόνα):
� Προσέξτε ώστε η οδόντωση του δίσκου του φρένου να πιάνει στην οδόντωση του
πολύσφηνου και το βύσµα στην πλευρά του ηλεκτροκινητήρα να ταιριάζει στην
υποδοχή στην πλευρά φρένου.

13.Τοποθετήστε πάλι το καπάκι και τον ανεµιστήρα και βιδώστε το χειροµοχλό [10]
(στον τύπο µε διάταξη αποσύµπλεξης).

01111BXX

Φρένο Ανοχή κατά µήκος s [mm]

BR03 2

50175AXX

s
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πιθεώρηση και συντήρηση των φρένων BMG05-8, BM15-62
πιθεώρηση / Συντήρηση
8.6 Επιθεώρηση και συντήρηση των φρένων BMG05-8, BM15-62
Φρένα BM(G)05-08

Υπόµνηµα

01955AXX

1

2
3

4
5

6
7

8
9

10

a
b

c

11 12 13
14

15
16

17
18

19

20

21
22

e

1 Ηλεκτροκινητήρας µε φωλιά έδρασης 
φρένου

10a Αµφικόχλιο (3 τεµάχια) 15 Βραχίονας αποσύµπλεξης 
φρένου µε χειροµοχλό

2 Πολύσφηνο 10b Κόντρα ελατήριο 16 Αµφικόχλιο (2x)
3 ∆ακτύλιος ασφάλισης 10c ∆ακτύλιος πίεσης 17 Κωνικό ελατήριο
4 ∆ίσκος Niro (µόνο στον τύπο BMG) 10e Εξαγωνικό παξιµάδι 18 Παξιµάδι ρύθµισης
5 Ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης 11 Ελατήριο φρένου 19 Ανεµιστήρας
6 ∆ακτυλιοειδές ελατήριο 12 Σώµα πηνίου 20 ∆ακτύλιος ασφάλισης
7 ∆ίσκος φρένου 13 Στον τύπο BMG: Παρέµβυσµα 21 Καπάκι ανεµιστήρα
8 Πλάκα πίεσης Στον τύπο BM: ∆ακτύλιος εγκοπής 22 Βίδα καπακιού
9 ∆ίσκος απόσβεσης (µόνο για τον τύπο 

BMG)
14 Πείρος ελατηρίου
Ε
Ε
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8Επιθεώρηση και συντήρηση των φρένων BMG05-8, BM15-62
Επιθεώρηση / Συντήρηση

 

Φρένα BM15-62

Υπόµνηµα

01956AXX

2 3 5

6

7

7b

1
8

1
12

13
14

15
16

17
18

19

20

10

a

d

e

1 Ηλεκτροκινητήρας µε φωλιά έδρασης φρένου 8 Πλάκα πίεσης 14 Πείρος ελατηρίου
2 Πολύσφηνο 9 ∆ίσκος απόσβεσης (µόνο για τον 

τύπο BMG)
15 Βραχίονας αποσύµπλεξης

φρένου µε χειροµοχλό
3 ∆ακτύλιος ασφάλισης 10a Αµφικόχλιο (3 τεµάχια) 16 Αµφικόχλιο (2x)
4 ∆ίσκος Niro (µόνο στον τύπο BMG) 10b Κόντρα ελατήριο 17 Κωνικό ελατήριο
5 Ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης 10c ∆ακτύλιος πίεσης 18 Παξιµάδι ρύθµισης
6 ∆ακτυλιοειδές ελατήριο 10e Εξαγωνικό παξιµάδι 19 Ανεµιστήρας
7 ∆ίσκος φρένου 11 Ελατήριο φρένου 20 ∆ακτύλιος ασφάλισης

7b Μόνο στον τύπο ΒM 32, 62: 12 Σώµα πηνίου 21 Καπάκι ανεµιστήρα
Στατικός δίσκος φρένου, δακτυλιοειδές 
ελατήριο, 
∆ίσκος φρένου

13 Στον τύπο BMG: Παρέµβυσµα
Στον τύπο BM: ∆ακτύλιος 
εγκοπής

22 Βίδα καπακιού
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πιθεώρηση και συντήρηση των φρένων BMG05-8, BM15-62
πιθεώρηση / Συντήρηση
Φρένα BMG05-8, BM15-62, ρύθµιση του διάκενου λειτουργίας

1. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του κινητήρα και του φρένου και
λάβετε τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να µη µπορεί να
ενεργοποιηθεί κατά λάθος!

2. Αφαιρέστε:
� Εάν υπάρχει, τον εξωτερικό ανεµιστήρα και τον κωδικοποιητή ταχύτητας / παλµών (→ ενότητα

"Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου").
� Το καπάκι της φλάντζας ή του ανεµιστήρα [21].

3. Σπρώξτε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης [5] στο πλάι:
� Για να κάνετε κάτι τέτοιο, απελευθερώστε το σφιγκτήρα (κλιπ) εάν χρειάζεται.
� Καθαρίστε τα θρύµµατα.

4. Μετρήστε το δίσκο του φρένου [7], [7b]:
Εάν ο δίσκος του φρένου είναι
� ≤ 9 mm σε ηλεκτροκινητήρες µε φρένο µε µέγεθος µέχρι 100
� ≤ 10 mm σε ηλεκτροκινητήρες µε φρένο από µέγεθος 112
Αντικαταστήστε το δίσκο φρένου (→ κεφάλαιο "Αντικατάσταση του δίσκου φρένου
BMG 05-8, BM 15-62"), διαφορετικά

5. Με BM30-62:
Χαλαρώστε το χιτώνιο ρύθµισης [10d] περιστρέφοντάς το προς την κατεύθυνση της
φωλιάς έδρασης.

6. Μετρήστε το διάκενο A (→ επόµενο σχήµα)
(χρησιµοποιήστε φίλερ και πραγµατοποιήστε µετρήσεις σε τρία σηµεία ανά 120°).
� Στα φρένα BM, ανάµεσα στην πλάκα πίεσης [8] και στο σώµα πηνίου [12].
� Στα φρένα BMG, ανάµεσα στο δίσκο πίεσης [8] και στο δίσκο απόσβεσης [9].

7. Σφίξτε τα εξαγωνικά παξιµάδια [10e].
� Μέχρι να ρυθµιστεί σωστά το διάκενο λειτουργίας (→ κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία").
� Στα φρένα BM 30-62, µέχρι το διάκενο λειτουργίας να γίνει = 0,25 mm.

8. Με BM30-62:
Σφίξτε τα χιτώνια ρύθµισης.
� Πάνω στο σώµα πηνίου του φρένου.
� Μέχρι να ρυθµιστεί σωστά το διάκενο λειτουργίας (→ κεφάλαιο "Τεχνικά
στοιχεία").

9. Τοποθετήστε ξανά το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης και βάλτε στη θέση τους τα
εξαρτήµατα που αφαιρέσατε.
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8Επιθεώρηση και συντήρηση των φρένων BMG05-8, BM15-62
Επιθεώρηση / Συντήρηση
Αντικατάσταση των δίσκων φρένου BMG05-8, BM15-62
Κατά την τοποθέτηση καινούριου δίσκου φρένου, (στα φρένα BMG05-4 ≤ 9 mm, στα
φρένα BMG62 ≤ 10 mm), επιθεωρήστε και τα υπόλοιπα εξαρτήµατα που έχετε
αφαιρέσει και τοποθετήστε καινούρια, εάν χρειάζεται.
1. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του κινητήρα και του φρένου και λάβετε τα
κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να µη µπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!

2. Αφαιρέστε:
� Εάν υπάρχει, τον εξωτερικό ανεµιστήρα και τον κωδικοποιητή ταχύτητας /
παλµών (→ ενότητα "Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του
ηλεκτροκινητήρα και του φρένου").

� Το καπάκι της φλάντζας ή του ανεµιστήρα [21], το δακτύλιο συγκράτησης [20] και
τον ανεµιστήρα [19].

3. Αφαιρέστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης [5] και τη διάταξη χειροκίνητης
αποσύµπλεξης φρένου:
� Τα παξιµάδια ρύθµισης [18], τα κωνικά ελατήρια [17], τα αµφικόχλια [16], το

µοχλό απελευθέρωσης [15], τον πείρο [14].
4. Χαλαρώστε τα εξαγωνικά παξιµάδια [10e], τραβήξτε προσεκτικά και αποσπάστε το
σώµα πηνίου [12] (προσοχή στο καλώδιο του φρένου!) και αφαιρέστε τα ελατήρια
του φρένου [11].

5. Αφαιρέστε το καλώδιο απόσβεσης [9], την πλάκα πίεσης [8] και το δίσκο φρένου [7],
[7b] και καθαρίστε τα εξαρτήµατα του φρένου.

6. Τοποθετήστε καινούριο δίσκο φρένου.
7. Τοποθετήστε ξανά τα εξαρτήµατα του φρένου.

� Εκτός από το ελαστικό κολάρο, τον ανεµιστήρα και το καπάκι του ανεµιστήρα.
Ρυθµίστε το διάκενο λειτουργίας (→ ενότητα "Επιθεώρηση φρένου BMG 05-8,
BM 30-62, ρύθµιση διάκενου", σηµεία 5 έως 8).

8. Για φρένο µε χειροκίνητη διάταξη αποσύµπλεξης: Με τα ρυθµιστικά παξιµάδια
ρυθµίστε την κατά µήκος ανοχή "s" ανάµεσα στα κωνικά ελατήρια (εντελώς
πιεσµένα) και στα παξιµάδια (→ δείτε επόµενο σχήµα).

Σηµαντικό: Αυτή η ανοχή κατά µήκος �s� είναι απαραίτητη, ώστε η πλάκα
πίεσης να µπορεί να πλησιάζει, καθώς φθείρεται το θερµουίτ του φρένου.
∆ιαφορετικά, δεν µπορεί να εξασφαλιστεί αξιόπιστο φρενάρισµα.

9. Εφαρµόστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης και τοποθετήστε πάλι τα
αποσυναρµολογηµένα εξαρτήµατα.

Επισήµανση � Η σταθερή διάταξη χειροκίνητης αποσύµπλεξης (τύπος HF) έχει ήδη απελευθερωθεί
όταν πιέζοντας τον πείρο γίνεται αισθητή µια αντίσταση.

� Τη διάταξη χειροκίνητης αποσύµπλεξης και αυτόµατης επαναφοράς (τύπου HR)
µπορείτε να την ανοίξετε µε κανονική πίεση του χεριού.

Προσοχή: Σε ηλεκτροκινητήρες µε χειροκίνητη διάταξη αποσύµπλεξης φρένου και αυτόµατης
επαναφοράς, ο µοχλός πρέπει οπωσδήποτε να αφαιρεθεί µετά την έναρξη της λειτουργίας ή
τη συντήρηση! Για τη φύλαξή του υπάρχει ένα στήριγµα εξωτερικά στον κινητήρα.

01111BXX

Φρένο Ανοχή κατά µήκος s [mm]

BMG05-1 1.5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s
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πιθεώρηση και συντήρηση των φρένων BMG05-8, BM15-62
πιθεώρηση / Συντήρηση
Αλλαγή της 
ροπής πέδησης 
των φρένων 
BMG05-8, 
BM15-62

Η ροπή πέδησης µπορεί να ρυθµιστεί κλιµακωτά (→ κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία").
� Τοποθετώντας διαφορετικά ελατήρια.
� Μεταβάλλοντας τον αριθµό των ελατηρίων φρένου.
� Αλλάζοντας το σώµα πηνίου του φρένου:

� Στα φρένα BMG05: εάν η µέγιστη ροπή πέδησης δεν είναι επαρκής για τη
συγκεκριµένη εφαρµογή, τοποθετήστε το παρόµοιο σώµα πηνίου [12] του
φρένου BMG1, προκειµένου να εξασφαλίσετε ασφαλές φρενάρισµα.

� Στα φρένα BMG2: εάν η µέγιστη ροπή πέδησης δεν είναι επαρκής για τη
συγκεκριµένη εφαρµογή, τοποθετήστε το παρόµοιο σώµα πηνίου [12] του
φρένου BMG4, προκειµένου να εξασφαλίσετε ασφαλές φρενάρισµα.

1. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του κινητήρα και του φρένου και λάβετε τα
κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να µη µπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!

2. Αφαιρέστε:
� Τον εξωτερικό ανεµιστήρα και τον κωδικοποιητή ταχύτητας / παλµών, εάν
υπάρχουν (→ ενότητα "Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του
ηλεκτροκινητήρα και του φρένου").

� Το καπάκι της φλάντζας ή του ανεµιστήρα [21], το δακτύλιο συγκράτησης [20] και
τον ανεµιστήρα [19].

3. Αφαιρέστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης [5] και τη διάταξη χειροκίνητης
αποσύµπλεξης φρένου:
� Τα παξιµάδια ρύθµισης [18], τα κωνικά ελατήρια [17], τα αµφικόχλια [16], το

µοχλό απελευθέρωσης [15], τον πείρο [14].
4. Λύστε τα εξαγωνικά παξιµάδια [10e] και τραβήξτε το σώµα πηνίου [12].

� Κατά 50 mm περίπου (προσέξτε το καλώδιο του φρένου!).
5. Αντικαταστήστε ή προσθέστε ελατήρια φρένου [11].

� Τοποθετήστε τα ελατήρια του φρένου συµµετρικά.
6. Τοποθετήστε ξανά τα εξαρτήµατα του φρένου.

� Εκτός από το ελαστικό κολάρο, τον ανεµιστήρα και το καπάκι του ανεµιστήρα.
Ρυθµίστε το διάκενο λειτουργίας (→ ενότητα "Επιθεώρηση φρένου BMG05-8,
BM15-62", σηµεία 5 έως 8).

7. Για φρένο µε χειροκίνητη διάταξη αποσύµπλεξης: Με τα ρυθµιστικά παξιµάδια
ρυθµίστε την κατά µήκος ανοχή "s" ανάµεσα στα κωνικά ελατήρια (εντελώς
πιεσµένα) και στα παξιµάδια (→ δείτε επόµενο σχήµα).

Σηµαντικό: Αυτή η ανοχή κατά µήκος �s� είναι απαραίτητη, ώστε η πλάκα
πίεσης να µπορεί να πλησιάζει, καθώς φθείρεται το θερµουίτ του φρένου.
∆ιαφορετικά, δεν µπορεί να εξασφαλιστεί αξιόπιστο φρενάρισµα.

8. Εφαρµόστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης και τοποθετήστε πάλι τα
αποσυναρµολογηµένα εξαρτήµατα.

Επισήµανση: Μετά από πολλές αποσυναρµολογήσεις, αντικαταστήστε τα παξιµάδια συγκράτησης
[18] και τα εξαγωνικά [10e]!

01111BXX
Φρένο Ανοχή κατά µήκος s [mm]

BMG05-1 1.5
BMG2-8 2
BM15-62 2

s
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8Επιθεώρηση και συντήρηση των φρένων BMG61/122
Επιθεώρηση / Συντήρηση
8.7 Επιθεώρηση και συντήρηση των φρένων BMG61/122

Φρένα BMG61/122

Υπόµνηµα

Τα φρένα BMG61/122 µε τοποθέτηση κωδικοποιητή χρησιµοποιούνται µόνο ως φρένα
συγκράτησης. Οι εργασίες συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται µόνο από την εταιρία
SEW-EURODRIVE.

54318AXX

1 2

9 11

64

8

753 10 12 13

16

14 18

19

17

22 26 27

21

24

2523

20

15

1 Φωλιά έδρασης φρένου 10 Πλήρης δίσκος φρένου 2 19 Μοχλός αποσύµπλεξης
2 Ενδιάµεση φλάντζα 11 Αµφικόχλιο 20 Αµφικόχλιο
3 Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής 12 ∆ακτυλιοειδές ελατήριο 2 21 Κωνικό ελατήριο
4 Πολύσφηνο 13 Στατικός δίσκος φρένου 22 Εξαγωνικό παξιµάδι
5 Ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης 14 Πλήρες σώµα µαγνήτη 23 Χειροµοχλός
6 Πλήρης δίσκος φρένου 1 15 Ελατήριο φρένου 24 Ανεµιστήρας
7 ∆ακτυλιοειδές ελατήριο 1 16 Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής 25 ∆ακτύλιος συγκράτησης
8 Στατικός δίσκος φρένου 17 ∆ακτύλιος εγκοπής 26 Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
9 Χιτώνιο ρύθµισης 18 Στεγανωτικός δακτύλιος 27 Καπάκι ανεµιστήρα
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
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πιθεώρηση και συντήρηση των φρένων BMG61/122
πιθεώρηση / Συντήρηση
Φρένα BMG61/122 χωρίς τοποθέτηση κωδικοποιητή, ρύθµιση του διάκενου λειτουργίας

1. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του κινητήρα και του φρένου και
λάβετε τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να µη µπορεί να
ενεργοποιηθεί κατά λάθος!

2. Αφαιρέστε:
� Τον εξωτερικό ανεµιστήρα, εάν υπάρχει (→ ενότητα "Προκαταρκτικές εργασίες
για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου").

� Το καπάκι της φλάντζας ή του ανεµιστήρα [27].
3. Σπρώξτε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης [5] στο πλάι:

� Για να κάνετε κάτι τέτοιο, απελευθερώστε το σφιγκτήρα εάν χρειάζεται.
� Καθαρίστε τα θρύµµατα.

4. Μετρήστε το δίσκο του φρένου [6], [10]:
Αν ο δίσκος είναι ≤ 12 mm αντικαταστήστε το δίσκο (→ ενότητα "Αντικατάσταση του
δίσκου φρένου BMG 61/122"), διαφορετικά

5. Χαλαρώστε το χιτώνιο ρύθµισης [9] περιστρέφοντάς το προς την κατεύθυνση της
φωλιάς έδρασης.

6. Μετρήστε το διάκενο A (→ επόµενο σχήµα)
(µε φίλερ, σε τρία σηµεία µε απόσταση 120° ανάµεσα στο δίσκο απόσβεσης του
δίσκου πίεσης [13] και στο µαγνητικό σώµα [14]).
�

7. Σφίξτε τα εξαγωνικά παξιµάδια [16].
� Μέχρι το διάκενο λειτουργίας να γίνει = 0,25 mm.

8. Σφίξτε τα χιτώνια ρύθµισης [9].
� Πάνω στο µαγνητικό σώµα [14].
� Μέχρι να ρυθµιστεί σωστά το διάκενο λειτουργίας (→ κεφάλαιο "Τεχνικά
στοιχεία").

9. Τοποθετήστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης [5] στη θέση του και τοποθετήστε
ξανά τα εξαρτήµατα που αφαιρέσατε.
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8Επιθεώρηση και συντήρηση των φρένων BMG61/122
Επιθεώρηση / Συντήρηση
Φρένα BMG 61/122 χωρίς τοποθέτηση κωδικοποιητή, αντικατάσταση δίσκου
Κατά την αντικατάσταση του δίσκου του φρένου (≤ 12 mm) ελέγξτε επίσης και τα άλλα
εξαρτήµατα που αφαιρέσατε και αν χρειάζεται αντικαταστήστε και αυτά.

1. Αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία του κινητήρα και του φρένου και
λάβετε τα κατάλληλα µέτρα ασφαλείας, έτσι ώστε να µη µπορεί να
ενεργοποιηθεί κατά λάθος!

2. Αφαιρέστε:
� Τον εξωτερικό ανεµιστήρα, εάν υπάρχει (→ ενότητα "Προκαταρκτικές εργασίες
για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου").

� Το καπάκι της φλάντζας ή του ανεµιστήρα [27], το δακτύλιο συγκράτησης [25] και
τον ανεµιστήρα [24].

3. Αφαιρέστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης [5] και τη διάταξη χειροκίνητης
αποσύµπλεξης φρένου:
� Τα παξιµάδια [16], τα κωνικά ελατήρια [21], τα αµφικόχλια [20], το βραχίονα
αποσύµπλεξης [17].

4. Λύστε τα εξαγωνικά παξιµάδια [16], αφαιρέστε το καλώδιο προς τη σύνδεση του
σώµα µαγνήτη [14], αφαιρέστε τελείως το σώµα µαγνήτη και αφαιρέστε τα ελατήρια
[15].

5. Αφαιρέστε τελείως τους δίσκους πίεσης [8], φρένου [10] καθώς και στατικού φρένου
[8] και φρένου [6] στο BMG122 και καθαρίστε τα εξαρτήµατα του φρένου.

6. Τοποθετήστε καινούριο δίσκο φρένου.
7. Τοποθετήστε ξανά τα εξαρτήµατα του φρένου.

� Εκτός από το ελαστικό κολάρο, τον ανεµιστήρα και το καπάκι του ανεµιστήρα.
Ρυθµίστε το διάκενο λειτουργίας (→ ενότητα "Επιθεώρηση φρένου BMG 61/122,
ρύθµιση διάκενου", σηµεία 5 έως 8).

8. Για φρένο µε χειροκίνητη διάταξη αποσύµπλεξης: Με τα ρυθµιστικά παξιµάδια [22]
ρυθµίστε την κατά µήκος ανοχή "s" ανάµεσα στα κωνικά ελατήρια [21] (εντελώς
πιεσµένα) και στα παξιµάδια (→ επόµενο σχήµα).

s = 2 mm

01111BXX

s
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αραγόµενο έργο τριβής, ροπές πέδησης φρένου BMG02
εχνικά στοιχεία
9 Τεχνικά στοιχεία
9.1 Παραγόµενο έργο τριβής, ροπές πέδησης φρένου BMG02

9.2 Πληροφορίες για την παραγγελία ανταλλακτικού φρένου BMG02

Φρένο
Τύπος

Για µέγεθος 
ηλεκτροκινητήρα

Παραγόµενο έργο 
τριβής µέχρι τη 
συντήρηση

Πάχος του δίσκου 
φρένου [mm]

Ροπή πέδησης

[106 J] max min [Nm]

BMG02 DT56
ET56 30 6 5.6

5.4
1.2
0.8

Φρένο
Τύπος

Τάση Ροπή πέδησης Κωδικός φρένου

[VDC] [Nm]

BMG02 24
0.8 0574 319 2

1.2 0574 323 0

BMG02/HR 24
0.8 0574 327 3

1.2 0574 331 1

Φρένο
Τύπος

Τάση Ροπή πέδησης Κωδικός φρένου

[VAC] [Nm]

BMG02

230
0.8 0574 320 6

1.2 0574 324 9

400
0.8 0574 321 4

1.2 0574 325 7

460/500
0.8 0574 322 2

1.2 0574 326 5

BMG02/HR

230
0.8 0574 328 1

1.2 0574 332 X

400
0.8 0574 329 X

1.2 0574 333 8

460/500
0.8 0574 330 3

1.2 0574 334 6
Π
Τ

P
i

f
kVA

Hz

n
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9Παραγόµενο έργο τριβής, διάκενο λειτουργίας, ροπές πέδησης των φρένων
Τεχνικά στοιχεία
9.3 Παραγόµενο έργο τριβής, διάκενο λειτουργίας, ροπές πέδησης των φρένων 
BMG05-8, BR03, BC, Bd

Τύπος 
φρένου

Για Έργο τριβής 
µέχρι τη 

συντήρηση

∆ιάκενο λειτουργίας Ρυθµίσεις ροπής πέδησης

Μέγεθος 
ηλεκτροκιν
ητήρα

[mm] Ροπή 
πέδησης

Τύπος και αριθµός 
ελατηρίων φρένου

Κωδικός παραγγελίας 
ελατηρίων φρένου

[106 J] min1)

1) Κατά τη ρύθµιση του διάκενου λειτουργίας προσέξτε: Μετά από µια δοκιµαστική λειτουργία µπορεί να προκύψουν αποκλίσεις της τάξης
του ± 0,1 mm εξαιτίας των ανοχών παραλληλίας στο δίσκο του φρένου.

max [Nm] κανονικά κόκκινα κανονικά κόκκινα

BR03 63 200 - 0.8

3.2
2.4
1.6
0.8

6
4
3
-

-
2
-
6

185 815 7 185 873 4

BMG052)

2) Στα φρένα BMG05: Εάν η µέγιστη ροπή πέδησης (5 Nm) δεν είναι επαρκής, µπορείτε να τοποθετήσετε το σώµα πηνίου του φρένου
BMG1.

71
80 60 0.25 0.6

5.0
4.0
2.5
1.6
1.2

3
2
-
-
-

-
2
6
4
3

135 017 X 135 018 8

BMG1 80 60 0.25 0.6
10
7.5
6.0

6
4
3

-
2
3

135 017 X 135 018 8

BMG23)

3) Στα φρένα BMG2: Εάν η µέγιστη ροπή πέδησης (20 Nm) δεν είναι επαρκής, µπορείτε να τοποθετήσετε το σώµα πηνίου του φρένου
BMG4.

90
100 130 0.25 0.6

20
16
10
6.6
5.0

3
2
-
-
-

-
2
6
4
3

135 150 8 135 151 6

BMG4 100 130 0.25 0.6
10
30
24

6
4
3

-
2
3

135 150 8 135 151 6

BMG8 112M
132S 300 0.3 0.9

75
55
45
37
30
19

12.6
9.5

6
4
3
3
2
-
-
-

-
2
3
-
2
6
4
3

184 845 3 135 570 8
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
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54

αραγόµενο έργο τριβής, διάκενο λειτουργίας, ροπές πέδησης των φρένων 
εχνικά στοιχεία
9.4 Παραγόµενο έργο τριβής, διάκενο λειτουργίας, ροπές πέδησης των φρένων 
BM15 - 62

Τύπος 
φρένου

Για Έργο τριβής 
µέχρι τη 

συντήρηση

∆ιάκενο λειτουργίας Ρυθµίσεις ροπής πέδησης

Μέγεθος 
ηλεκτροκι
νητήρα

[mm] Ροπή 
πέδησης

Είδος και αριθµός των 
ελατηρίων

Κωδικός παραγγελίας 
ελατηρίων

[106 J] min1)

1) Κατά τη ρύθµιση του διάκενου λειτουργίας προσέξτε: Μετά από µια δοκιµή λειτουργίας µπορεί να σηµειωθούν αποκλίσεις της τάξης
του ± 0,15 mm εξαιτίας των ανοχών παραλληλίας του δίσκου του φρένου.

max [Nm] κανονικά κόκκινα κανονικά κόκκινα

BM15 132M, ML
160M 1000

0.3 1.2

150
125
100
75
50
35
25

6
4
3
3
-
-
-

-
2
3
-
6
4
3

184 486 5 184 487 3

BM30 160L
180 1500 300

250
200
150
125
100
75
50

8
6
4
4
2
-
-
-

-
2
4
-
4
8
6
4

187 455 1 187 457 8
BM31 200

225 1500

BM322)

2) ∆ιπλό δισκόφρενο

180 1500

0.4 1.2

300
250
200
150
100

4
2
-
-
-

-
4
8
6
4

187 455 1 187 457 8

BM622) 200
225 1500

600
500
400
300
250
200
150
100

8
6
4
4
2
-
-
-

-
2
4
-
4
8
6
4

BMG61

250
280 2500

0.3

1.2

600
500
400
300
200

8
6
4
4
-

-
2
4
-
8

186 838 1 186 839 X

BMG1222) 0.4

1200
1000
800
600
400

8
6
4
4
-

-
2
4
-
8

Π
Τ

P
i

f
kVA

Hz

n

Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV



9Ρεύµατα λειτουργίας
Τεχνικά στοιχεία
9.5 Ρεύµατα λειτουργίας
Οι τιµές ρεύµατος IH (ρεύµα συγκράτησης) που παρατίθενται στους πίνακες είναι οι
ενεργές τιµές (ρίζα του µέσου όρου των τετραγώνων, r.m.s.). Χρησιµοποιήστε µόνο
συσκευές που µετρούν ενεργές τιµές. Το ρεύµα ενεργοποίησης (ρεύµα επιτάχυνσης) IB
ρέει µόνο για µικρό χρονικό διάστηµα (το πολύ 120 ms) κατά την αποσύµπλεξη του
φρένου ή κατά τις πτώσεις τάσης κάτω από το 70% της ονοµαστικής τάσης. ∆εν ρέει
αυξηµένο ρεύµα ενεργοποίησης όταν χρησιµοποιείται ανορθωτής φρένου BG ή εάν
υπάρχει άµεση τροφοδοσία συνεχούς τάσης - και τα δύο µπορούν να εφαρµοστούν
µόνο σε φρένα µε µέγεθος µέχρι BMG4 µόνο.

Φρένα BMG02, 
BR03

Υπόµνηµα

BMG02 BR03

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα 56 63

Μέγιστη ροπή πέδησης [Nm] 1.2 3.2

Ισχύς πέδησης [W] 25 25

Λόγος ρεύµατος ενεργοποίησης IB/IH - 4

Ονοµαστική ηλεκτρική τάση UN BMG02 BR03

IH
[AAC]

IG
[ADC]

IH
[AAC]

IG
[ADC]VAC VDC

24 - 0.72 - 0.72

24 (23-26) 10 - - 1.5 1.80

42 (40-45) 18 - - 0.81 1.01

48 (46-50) 20 - - 0.72 0.90

53 (51-56) 22 - - 0.64 0.80

60 (57-63) 24 - - 0.57 0.72

67 (64-70) 27 - - 0.50 0.64

73 (71-78) 30 - - 0.45 0.57

85 (79-87) 36 - - 0.40 0.51

92 (88-98) 40 - - 0.35 0.45

110 (99-110) 44 - - 0.31 0.40

120 (111-123) 48 - - 0.28 0.36

133 (124-138) 54 - - 0.25 0.32

147 (139-154) 60 - - 0.22 0.29

160 (155-173) 68 - - 0.20 0.25

184 (174-193) 75 - - 0.17 0.23

208 (194-217) 85 - - 0.16 0.20

230 (218-243) 96 0.14 0.18 0.14 0.18

254 (244-273) 110 - - 0.12 0.16

290 (274-306) 125 - - 0.11 0.14

318 (307-343) 140 - - 0.10 0.13

360 (344-379) 150 - - 0.09 0.11

400 (380-431) 170 0.08 0.10 0.08 0.10

460 (432-500) 190 0.07 0.09 0.07 0.09

IB Ρεύµα επιτάχυνσης - ρεύµα ενεργοποίησης σύντοµης διάρκειας

IH Ενεργός (r.m.s.) τιµή ρεύµατος συγκράτησης στους αγωγούς σύνδεσης προς τον 
ανορθωτή φρένου SEW

IG Συνεχές ρεύµα µε τροφοδοσία συνεχούς τάσης µε ονοµαστική τάση UN 

UN Ονοµαστική τάση (εύρος ονοµαστικών τάσεων)
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
P
i

f
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56

εύµατα λειτουργίας
εχνικά στοιχεία
Φρένα BMG 05 - 
BMG 4

Υπόµνηµα

BMG05 BMG1 BMG2 BMG4

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα 71/80 80 90/100 100

Μέγιστη ροπή πέδησης [Nm] 5 10 20 40

Ισχύς πέδησης [W] 32 36 40 50

Λόγος ρεύµατος 
ενεργοποίησης IB/IH

4 4 4 4

Ονοµαστική ηλεκτρική τάση 
UN

BMG05 BMG 1 BMG/2 BMG/4

IH
[AAC]

IG
[ADC]

IH
[AAC]

IG
[ADC]

IH
[AAC]

IG
[ADC]

IH
[AAC]

IG
[ADC]VAC VDC

24 1.38 1.54 1.77 2.20

24 (23-25) 10 2.0 3.3 2.4 3.7 - - - -

42 (40-46) 18 1.14 1.74 1.37 1.94 1.46 2.25 1.80 2.80

48 (47-52) 20 1.02 1.55 1.22 1.73 1.30 2.00 1.60 2.50

56 (53-58) 24 0.90 1.38 1.09 1.54 1.16 1.77 1.43 2.20

60 (59-66) 27 0.81 1.23 0.97 1.37 1.03 1.58 1.27 2.00

73 (67-73) 30 0.72 1.10 0.86 1.23 0.92 1.41 1.14 1.76

77 (74-82) 33 0.64 0.98 0.77 1.09 0.82 1.25 1.00 1.57

88 (83-92) 36 0.57 0.87 0.69 0.97 0.73 1.12 0.90 1.40

97 (93-104) 40 0.51 0.78 0.61 0.87 0.65 1.00 0.80 1.25

110 (105-116) 48 0.45 0.69 0.54 0.77 0.58 0.90 0.72 1.11

125 (117-131) 52 0.40 0.62 0.48 0.69 0.52 0.80 0.64 1.00

139 (132-147) 60 0.36 0.55 0.43 0.61 0.46 0.70 0.57 0.88

153 (148-164) 66 0.32 0.49 0.39 0.55 0.41 0.63 0.51 0.79

175 (165-185) 72 0.29 0.44 0.34 0.49 0.37 0.56 0.45 0.70

200 (186-207) 80 0.26 0.39 0.31 0.43 0.33 0.50 0.40 0.62

230 (208-233) 96 0.23 0.35 0.27 0.39 0.29 0.44 0.36 0.56

240 (234-261) 110 0.20 0.31 0.24 0.35 0.26 0.40 0.32 0.50

290 (262-293) 117 0.18 0.28 0.22 0.31 0.23 0.35 0.29 0.44

318 (294-329) 125 0.16 0.25 0.19 0.27 0.21 0.31 0.25 0.39

346 (330-369) 147 0.14 0.22 0.17 0.24 0.18 0.28 0.23 0.35

400 (370-414) 167 0.13 0.20 0.15 0.22 0.16 0.25 0.20 0.31

440 (415-464) 185 0.11 0.17 0.14 0.19 0.15 0.22 0.18 0.28

500 (465-522) 208 0.10 0.15 0.12 0.17 0.13 0.20 0.16 0.25

IB Ρεύµα επιτάχυνσης - ρεύµα ενεργοποίησης σύντοµης διάρκειας

IH Ενεργός (r.m.s.) τιµή ρεύµατος συγκράτησης στους αγωγούς σύνδεσης προς τον 
ανορθωτή φρένου SEW

IG Ένταση συνεχούς ρεύµατος µε τροφοδοσία συνεχούς τάσης (DC)

UN Ονοµαστική τάση (εύρος ονοµαστικών τάσεων)
Ρ
Τ

P
i

f
kVA

Hz

n
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9Ρεύµατα λειτουργίας
Τεχνικά στοιχεία
Φρένα BMG 8 - 
BM 32/62

Υπόµνηµα

BMG8 BM 15 BM30/31, BM32/62

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα 112/132S 132M-160M 160L-225

Μέγιστη ροπή πέδησης [Nm] 75 150 600

Ισχύς πέδησης [W] 65 95 120

Λόγος ρεύµατος 
ενεργοποίησης IB/IH

6.3 7.5 8.5

Ονοµαστική ηλεκτρική τάση 
UN

BMG8 BM 15 BM 30/31, BM 32/62

IH
[AAC]

IH
[AAC]

IH
[AAC]VAC VDC

24 2.771)

1) Συνεχές ρεύµα σε λειτουργία µε BSG

4.151) 4.001)

42 (40-46) - 2.31 3.35 -

48 (47-52) - 2.10 2.95 -

56 (53-58) - 1.84 2.65 -

60 (59-66) - 1.64 2.35 -

73 (67-73) - 1.46 2.10 -

77 (74-82) - 1.30 1.87 -

88 (83-92) - 1.16 1.67 -

97 (93-104) - 1.04 1.49 -

110 (105-116) - 0.93 1.32 1.78

125 (117-131) - 0.82 1.18 1.60

139 (132-147) - 0.73 1.05 1.43

153 (148-164) - 0.66 0.94 1.27

175 (165-185) - 0.59 0.84 1.13

200 (186-207) - 0.52 0.74 1.00

230 (208-233) - 0.46 0.66 0.90

240 (234-261) - 0.41 0.59 0.80

290 (262-293) - 0.36 0.53 0.71

318 (294-329) - 0.33 0.47 0.63

346 (330-369) - 0.29 0.42 0.57

400 (370-414) - 0.26 0.37 0.50

440 (415-464) - 0.24 0.33 0.44

500 (465-522) - 0.20 0.30 0.40

IH Ενεργός (r.m.s.) τιµή ρεύµατος συγκράτησης στους αγωγούς σύνδεσης προς τον 
ανορθωτή φρένου SEW

IB Ρεύµα επιτάχυνσης - ρεύµα ενεργοποίησης σύντοµης διάρκειας

IG Ένταση συνεχούς ρεύµατος µε τροφοδοσία συνεχούς τάσης

UN Ονοµαστική τάση (εύρος ονοµαστικών τάσεων)
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
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εύµατα λειτουργίας
εχνικά στοιχεία
Φρένα BMG61, 
BMG122

Υπόµνηµα

BMG61 BMG122

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα 250M...280S

Μέγιστη ροπή πέδησης [Nm] 600 1200

Ισχύς πέδησης [W] 200

Λόγος ρεύµατος ενεργοποίησης IB/IH 6

Ονοµαστική ηλεκτρική τάση UN BMG61/122

IH
[AAC]VAC

208 (194-217) 1.50

230 (218-243) 1.35

254 (244-273) 1.20

290 (274-306) 1.10

318 (307-343) 1.00

360 (344-379) 0.85

400 (380-431) 0.75

460 (432-484) 0.65

500 (485-500) 0.60

IB Ρεύµα επιτάχυνσης - ρεύµα ενεργοποίησης σύντοµης διάρκειας

IH Ενεργός (r.m.s.) τιµή ρεύµατος συγκράτησης στους αγωγούς σύνδεσης προς τον 
ανορθωτή φρένου SEW

UN Ονοµαστική τάση (εύρος ονοµαστικών τάσεων)
Ρ
Τ

P
i

f
kVA

Hz

n
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9Εγκεκριµένοι τύποι ένσφαιρων ρουλεµάν
Τεχνικά στοιχεία
9.6 Εγκεκριµένοι τύποι ένσφαιρων ρουλεµάν

9.7 Πίνακας λιπαντικών για τα ρουλεµάν των ηλεκτροκινητήρων SEW
Τα έδρανα είναι κλειστού τύπου (2Z ή 2RS) και δεν δέχονται πρόσθετη λίπανση.

Τύπος ηλεκτροκινητήρα

Έδρανο Α
(τριφασικός ηλεκτροκινητήρας, 
ηλεκτροκινητήρας µε φρένο)

Έδρανο Β
(ηλεκτροµειωτήρες στροφών µε 

πέλµατα, µε φλάντζα)
Ηλεκτροκινητήρας 

µε φλάντζα
Ηλεκτροµειωτήρας Κινητήρας µε 

πέλµατα
Τριφασικός 

ηλεκτροκινητήρας
Ηλεκτροκινητήρας 

µε φρένο
DT56 - 6302-2Z-J - 6001-2RS-J 6001-2RS-J
DFR63 6203-2Z-J 6303-2Z-J - 6202-2Z-J 6202-2RS-J-C3
DT71-DT80 6204-2Z-J 6303-2Z-J 6204-2Z-J 6203-2Z-J 6203-2RS-J-C3
DT(E)90 - DV(E)100 6306-2Z-J 6205-2Z-J 6205-2RS-J-C3
DV(E)112 - 132S 6208-2Z-J 6307-2Z-J 6208-2Z-J 6207-2Z-J 6207-2RS-J-C3
DV(E)132M - 160M 6309-2Z-J-C3 6209-2Z-J-C3
DV(E)160L - 180L 6312-2Z-J-C3 6213-2Z-J-C3
DV(E)200 - 225 6314-2Z-J-C3 6314-2Z-J-C3
DV250 - 280 6316-2Z-J-C3 6315-2Z-J-C3

Θερµοκρασία 
περιβάλλοντος

Κατασκευαστής Τύπος

Ρουλεµάν 
ηλεκτροκινητήρα

-20 °C ... +80 °C Esso Polyrex EM1)

1) Ορυκτέλαιο λιπαντικό (= γράσο ρουλεµάν µε βάση ορυκτέλαιο)

+20 °C ... +100 °C Klüber Barrierta L55/22)

2) Συνθετικό λιπαντικό (= γράσο ρουλεµάν µε βάση συνθετικό λάδι)

-40 °C ... +60 °C Klüber Asonic GHY722)
Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE/Ασύγχρονοι Σερβοκινητήρες CT / CV 
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60 Οδηγίες λειτουργίας � Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE / Ασύγχρονοι βοηθητικοί κινητήρες CT / CV

Παράρτηµα

10 Παράρτηµα
10.1 Ευρετήριο αλλαγών

Σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση των εγχειριδίου λειτουργίας για τους
"Τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες DR/DV/DT/DTE/DVE, Ασύγχρονους βοηθητικούς
κινητήρες CT/CV" (κωδικός εντύπου: 10568093, έκδοση 02/2003) έγιναν οι παρακάτω
προσθήκες και αλλαγές:
Γενικές συµπληρώσεις και διορθώσεις.

Σχέδιο 
ηλεκτροκινητήρα

� Πινακίδα αναγνώρισης, ονοµασία τύπου: Αλλαγµένο παράδειγµα.

Μηχανολογική 
εγκατάσταση

� Πριν αρχίσετε: Θερµοκρασία περιβάλλοντος.

Ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση

� Χρήση διαγραµµάτων συνδεσµολογίας.
� Βελτίωση της γείωσης (ΗΜΣ).
� Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
� Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα: Ροπές σύσφιγξης.
� Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα µε χρήση των συνδέσµων βύσµατος AB.., AD..,

AM.., AS.
� Πρόσθετος εξοπλισµός: Εξωτερικός ανεµιστήρας VR.

Επιθεώρηση / 
Συντήρηση

� Επιθεώρηση και συντήρηση των φρένων BMG61/122.
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Ευρετήριo

10.2 Ευρετήριo
Α
Αέρια ....................................................................14
Αισθητήρας θερµοκρασίας TF..............................24
Ακτινοβολία ..........................................................14
Αλλαγή της κατεύθυνσης εµπλοκής .....................29
Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης................11
Ανταλλακτικά φρένου BMG02..............................52
Αποσυναρµολόγηση

AV1H .............................................................34
EV1................................................................34

Αποσυναρµολόγηση AV1H..................................34
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Λίστα διευθύνσεων
Λίστα διευθύνσεων
Germany

Headquarters
Production
Sales

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
P.O. Box
Postfach 3023 · D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Service 
Competence Center

Central 
Gear units / 
Motors

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de

Central 
Electronics

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-mitte-e@sew-eurodrive.de

North SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (near Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

East SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (near Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

South SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (near München)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (near Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / 24 Hour Service +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Additional addresses for service in Germany provided on request!

France

Production
Sales
Service

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Assembly
Sales
Service

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d�activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d�Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I�Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Additional addresses for service in France provided on request!

Algeria

Sales Alger Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84

Argentina

Assembly
Sales
Service

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
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Λίστα διευθύνσεων
Australia

Assembly
Sales
Service

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Austria

Assembly
Sales
Service

Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Belgium

Assembly
Sales
Service

Brüssel CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Brazil

Production
Sales
Service

Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Additional addresses for service in Brazil provided on request!

Bulgaria

Sales Sofia BEVER-DRIVE GMBH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9532565
Fax +359 2 9549345
bever@mbox.infotel.bg

Cameroon

Sales Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 4322-99
Fax +237 4277-03 

Canada

Assembly
Sales
Service

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.reynolds@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger Street 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Additional addresses for service in Canada provided on request!

Chile

Assembly
Sales
Service

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
P.O. Box
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
sewsales@entelchile.net

China

Production
Assembly
Sales
Service

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA 
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
victor.zhang@sew-eurodrive.cn
http://www.sew.com.cn
10/2004



Λίστα διευθύνσεων
Assembly
Sales
Service

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew.com.cn

Colombia

Assembly
Sales
Service

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
sewcol@andinet.com

Croatia

Sales
Service

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Czech Republic

Sales Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Luná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 220121234 + 220121236
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Denmark

Assembly
Sales
Service

Kopenhagen SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30, P.O. Box 100
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Estonia

Sales Tallin ALAS-KUUL AS
Paldiski mnt.125
EE 0006 Tallin

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Finland

Assembly
Sales
Service

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 7806-211
http://www.sew.fi
sew@sew.fi

Gabon

Sales Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Great Britain

Assembly
Sales
Service

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Greece (Ελλάδα)

Πωλήσεις
Ανταλλακτικά

Πειραιάς ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Κ. Μαυροµιχάλη 12
P.O. Box 80136,
185 45 Πειραιάς 

Tηλ. +30 210 422 51-34 
Τelefax +30 210 422 51-59
http://www.boznos.gr
Boznos@otenet.gr

Θεσσαλονίκη Μαιάνδρου 21 
562 24 Θεσσαλονίκη

Tηλ. +30 2310 705 400
Telefax +30 2310 705 515

Hong Kong

Assembly
Sales
Service

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
sew@sewhk.com

China
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Λίστα διευθύνσεων
Hungary

Sales
Service

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

India

Assembly
Sales
Service

Baroda SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi · Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831021
Fax +91 265 2831087
mdoffice@seweurodriveindia.com

Technical Offices Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore

Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
sewbangalore@sify.com

Mumbai SEW-EURODRIVE India Private Limited
312 A, 3rd Floor, Acme Plaza
Andheri Kurla Road, Andheri (E)
Mumbai

Tel. +91 22 28348440
Fax +91 22 28217858
sewmumbai@vsnl.net

Ireland

Sales
Service

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458

Israel

Sales Tel Aviv Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
lirazhandasa@barak-online.net

Italy

Assembly
Sales
Service

Milano SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 2 96 9801
Fax +39 2 96 799781
sewit@sew-eurodrive.it

Ivory Coast

Sales Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l�Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Japan

Assembly
Sales
Service

Toyoda-cho SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Toyoda-cho, Iwata gun
Shizuoka prefecture, 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Korea

Assembly
Sales
Service

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
master@sew-korea.co.kr

Lebanon

Sales Beirut Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
gacar@beirut.com

Lithuania

Sales Alytus UAB Irseva
Merkines g. 2A
LT-4580 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 79688
irmantas.irseva@one.lt
10/2004



Λίστα διευθύνσεων
Luxembourg

Assembly
Sales
Service

Brüssel CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.caron-vector.be
info@caron-vector.be

Malaysia

Assembly
Sales
Service

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
kchtan@pd.jaring.my

Morocco

Sales Casablanca S. R. M.
Société de Réalisations Mécaniques 
5, rue Emir Abdelkader
05 Casablanca

Tel. +212 2 6186-69 + 6186-70 + 6186-
71
Fax +212 2 6215-88
srm@marocnet.net.ma

Netherlands

Assembly
Sales
Service

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

New Zealand

Assembly
Sales
Service

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Norway

Assembly
Sales
Service

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
sew@sew-eurodrive.no

Peru

Assembly
Sales
Service

Lima SEW DEL PERU 
MOTORES REDUCTORES S.A.C.
Los Calderos # 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Poland

Assembly
Sales
Service

Lodz SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Lodz

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Portugal

Assembly
Sales
Service

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. 
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Romania

Sales
Service

Bucuresti Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro
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ίστα διευθύνσεων
Russia

Sales St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 263 
RUS-195220 St. Petersburg

Tel. +7 812 5357142 +812 5350430
Fax +7 812 5352287
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Senegal

Sales Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

Serbia and Montenegro

Sales Beograd DIPAR d.o.o.
Kajmakcalanska 54
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 3046677
Fax +381 11 3809380
dipar@yubc.net

Singapore

Assembly
Sales
Service

Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701 ... 1705
Fax +65 68612827
Telex 38 659 
sales@sew-eurodrive.com.sg

Slovakia

Sales Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Trnavska 920
SK-926 01 Sered

Tel. +421 31 7891311
Fax +421 31 7891312
sew@sew-eurodrive.sk

Slovenia

Sales
Service

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO � 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

South Africa

Assembly
Sales
Service

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
dross@sew.co.za

Capetown SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Spain

Assembly
Sales
Service

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 9 4431 84-70
Fax +34 9 4431 84-71
sew.spain@sew-eurodrive.es

Sweden

Assembly
Sales
Service

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se
Λ
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Λίστα διευθύνσεων
Switzerland

Assembly
Sales
Service

Basel Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 41717-17
Fax +41 61 41717-00
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Thailand

Assembly
Sales
Service

Chon Buri SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
Bangpakong Industrial Park 2
700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh
Muang District
Chon Buri 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.co.th

Tunisia

Sales Tunis T. M.S. Technic Marketing Service
7, rue Ibn EI Heithem 
Z.I. SMMT
2014 Mégrine Erriadh

Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29
Fax +216 1 4329-76

Turkey

Assembly
Sales
Service

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri Sirketi 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 + 
216 3838014
Fax +90 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr

USA

Production
Assembly
Sales
Service

Greenville SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550 
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Assembly
Sales
Service

San Francisco SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

Philadelphia/PA SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Dayton SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Dallas SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Additional addresses for service in the USA provided on request!

Venezuela

Assembly
Sales
Service

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
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Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση

Με ανθρώπους 
που σκέπτονται 
γρήγορα και 
αναπτύσσουν το 
µέλλον µαζί σας.

Με ένα δίκτυο 
εξυπηρέτησης 
που είναι πάντα 
κοντά σας σε 
όλον τον κόσµο.

Με µηχανισµούς κίνησης 
και συστήµατα ελέγχου 
που βελτιώνουν 
αυτόµατα την 
παραγωγικότητά σας.

Με ένα ευρύτατο 
Know-how στους 
βασικότερους 
βιοµηχανικούς τοµείς 
της εποχής µας.

Με ποιότητα υψηλών 
προδιαγραφών, χωρίς 
συµβιβασµούς, ώστε η 
καθηµερινή εργασία να 
γίνεται όλο και πιο απλή.

Με παγκόσµια παρουσία 
για γρήγορες και 
αποτελεσµατικές λύσεις.
Σε κάθε µέρος του κόσµου.

Με νεωτεριστικές ιδέες 
που προσφέρουν 
σήµερα λύσεις για 
προβλήµατα του αύριο.

Με παρουσία στο 
διαδίκτυο, που 
παρέχει 24 ώρες 
την ηµέρα 
πρόσβαση σε 
πληροφορίες και 
σε αναβαθµίσεις 
λογισµικού.

Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Κινητήριοι µηχανισµοί \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες 

SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal, Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

!www.sew-eurodrive.com
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