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1 Indicaţii importante

Manual de utilizare1 Indicaţii importante
Indicaţii privind 
securitatea şi 
avertizări

Respectarea indicaţiilor privind securitatea şi a avertizărilor cuprinse în aceast
manual de utilizare este obligatorie !

Respectarea manualului de utilizare reprezintă condiţia pentru:
� funcţionarea fără defecţiuni
� îndeplinirea criteriilor pentru garanţie 
De aceea, înainte de a lucra cu acţionarea citiţi manualul de utilizare !
Manualul de utilizare cuprinde indicaţii importante privind service-ul. Din acest motiv
păstraţi manualul de utilizare în apropierea acţionării.

Îndepărtarea 
deşeurilor

Îndepărtaţi motoarele în funcţie de componenţă şi normativele existente, de ex. ca:
� Fier
� Aluminiu
� Cupru
� Material plastic
� Piese electronice

Pericol permanent datorat curentului electric.
Urmări posibile: moartea sau rănirea gravă.

Pericol permanent. 
Urmări posibile: moartea sau rănirea gravă.

Situaţie periculoasă.
Urmări posibile: răniri uşoare sau superficiale.

Situaţie dăunătoare.
Urmări posibile: deteriorarea angrenajului şi a zonei învecinate.

Sfaturi privind utilizarea şi informaţii utile.
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2  Indicaţii privind securitatea
Observaţii 
premergătoare

Următoarele indicaţii privind securitatea se referă cu precădere la utilizarea motoarelor.
La utilizarea motoarelor cu angrenaje respectaţi în plus şi indicaţiile privind securitatea
pentru angrenaje din manualul de utilizare corespunzător.
Respectaţi de asemenea şi completările indicaţiilor privind securitatea din fiecare
capitol al acestui manual de utilizare.

Generalităţi În timpul şi după funcţionare motoarele şi motoarele cu angrenaj prezintă piese de
preluare de tensiune şi în mişcare, cât şi posibile suprafeţe fierbinţi.
Toate lucrările de transport, depozitare, amplasare/montare, conectare, punere în
funcţiune, întreţinere şi reparaţii trebuie efectuate numai de către personal
calificat şi respectând în mod obligatoriu
� Manualele de utilizare amănunţite corespunzătoare şi schemele electrice
� Plăcuţele de avertizare şi protecţie de pe angrenaj / motorul cu angrenaj
� Specificaţiile şi condiţiile specifice instalaţiei
� Normele naţionale / regionale privind securitatea şi prevenirea accidentelor
Accidente şi pagube materiale grave pot fi urmarea:
� utilizării neadecvate
� instalării sau deservirii incorecte 
� îndepărtării neautorizate a capacelor de protecţie sau carcasei

Utilizarea 
adecvată

Aceste electromotoare sunt destinate instalaţiilor industriale. Acestea corespund
normelor şi reglementărilor în vigoare:
� Directiva privind joasa tensiune 73/23/EWG
Datele tehnice şi informaţiile privind condiţiile admise se găsesc în plăcuţa cu date
tehnice şi în documentaţie.
Toate indicaţiile trebuie respectate în mod obligatoriu !

Transportul Inspectaţi materialele livrate, imediat după primire, în privinţa eventualelor
deteriorări datorate transportului. Aduceţi imediat la cunoştinţa transportatorului
aceste deteriorări. În acest caz punerea în funcţiune este exclusă.
Strângeţi şuruburile cu ochi destinate transportului. Acestea sunt proiectate numai
pentru masa motorului/motorului cu angrenaj; nu pot fi ataşate sarcini suplimentare. 
Şuruburile cu ochi montate corespund DIN 580. Sarcinile şi reglementările
menţionate în acesta trebuie respectate. În cazul în care pe motorul cu angrenaj
sunt prevăzute două ochiuri de ridicare sau şuruburi cu ochi, ambele trebuie
utilizate la transport. Direcţia de tensionare a mijlocului de fixare nu va depăşi
tensionarea oblică la 45°, conform DIN 580. 
Dacă este necesar, utilizaţi mijloace de transport adecvate, suficient dimensionate.
Înainte de punerea în funcţiune îndepărtaţi siguranţele pentru transport existente.

Amplasarea / 
montarea

Respectaţi indicaţiile din capitolul "Instalarea mecanică" !

Inspectarea / 
întreţinerea 

Respectaţi indicaţiile cuprinse în capitolul "Inspectarea/întreţinerea" !
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3 Construcţia motorului

3.1 Construcţia de principiu a motorului de curent alternativ

Următoarea figură este o imagine de principiu. Aceasta serveşte numai ca sprijin în
ordonare pentru listele pieselor componente. Sunt posibile abateri în funcţie de
dimensiunea constructivă şi varianta constructivă a motorului !
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[1] Rotor, compl. [31] Pană [107] Disc de injecţie [130] Inel de etanşare
[2] Inel de siguranţă [32] Inel de siguranţă [111] Garnitură [131] Inel de etanşare
[3] Pană [35] Capacul ventilatorului [112] Partea inferioară a cutiei de 

conexiuni
[132] Capacul cutiei de 

conexiuni[7] Scutul rulmentului cu flanşă [36] Ventilator
[9] Şurub de închidere [37] Inel V [113] Şurub cilindric [134] Şurub de închidere

[10] Inel de siguranţă [41] Disc de compensare [115] Placa de borne [135] Inel de etanşare
[11] Rulment cu bile canelate [42] Scut de rulment B [116] Colier de fixare
[12] Inel de siguranţă [44] Rulment cu bile canelate [117] Şurub hexagonal
[13] Şurub hexagonal (bielă) [100] Piuliţă hexagonală [118] Inel elastic
[16] Suport, cpl. [101] Inel elastic [119] Şurub cilindric
[20] Inel Nilos [103] Şurub ştift [123] Şurub hexagonal
[22] Şurub hexagonal [106] Simering [129] Şurub de închidere



Manual de utilizare � Motoare de curent alternativ DR / DV / DT / DTE / DVE / servomotoare asincrone CT 
/ CV 7

3Plăcuţa tipului, denumirea tipului
Construcţia motorului

Manual de utilizare � Motoare de curent alternativ DR / DV / DT / DTE / DVE / servomotoare asincrone CT / CV 7

3Plăcuţa tipului, denumirea tipului
Construcţia motorului

3.2 Plăcuţa tipului, denumirea tipului
Plăcuţa tipului
Exemplu: Motor cu frână DFV 160 M4 /BM

Denumirea tipului
Exemplu: Motoare de curent alternativ (cu frână) DR / DT / DV / DTE / DVE

Exemplu: Număr de fabricaţie

03214BXX

DFV 132M2 / BM /TF / AMA1 / EV1T

Opţiune motor 5 V TTL traductor 
incremental

Opţiune motor cuplare cu fişă AMB1

Opţiune motor senzor de temperatură TF

Opţiune motor frână

Dimensiune constructivă 132M şi cu 2 poli

Motor cu flanşă

01. 3009818304. 0002. 99

Ultimele cifre ale anului de fabricaţie (2 cifre)

Număr piesă livrată (4 cifre)

Număr comandă (10 cifre)

Organizaţia comercială
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Plăcuţa tipului
Exemplu: Servomotor cu frână CT90L4 / BMG / TF / ES1S

Denumirea tipului
Exemple: Servomotoare (cu frână) CT / CV

Exemplu: Număr de fabricaţie

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

Opţiune motor traductor incremental sinus/cosinus

Opţiune motor senzor de temperatură TF

Opţiune motor frână

Dimensiune constructivă 132M şi 4 poli

Motor cu flanşă

01. 3009818304. 0002. 99

Ultimele cifre ale anului de fabricaţie (2 cifre)

Număr piesă livrată (4 cifre)

Număr comandă (10 cifre)

Organizaţia comercială
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4 Instalarea mecanică

4.1 Înainte să începeţi
Acţionarea poate 
fi montată numai 
atunci când

� datele de pe plăcuţa tehnică a acţionării, respectiv tensiunea de ieşire a modulatorului
de frecvenţă corespunde cu tensiunea de reţea.

� acţionarea nu este deteriorată (prin transport sau depozitare)
� este sigur că sunt îndeplinite următoarele condiţii:

� temperatura ambiantă între -20 °C şi +40 °C 1)

� nu există ulei, acizi, gaze, abur, radiaţii etc.
� înălţime de instalare max. 1.000 m peste nivelul mării
� acordaţi atenţie restricţiilor pentru traductor 
� execuţii speciale: acţionare executată în conformitate cu cerinţele de mediu

4.2 Lucrări premergătoare
Trebuie să îndepărtaţi cu atenţie agenţii de protecţie anticoroziune, murdăria sau alte
substanţe similare de pe arborii de antrenare (se va utiliza un solvent comercial).
Solventul nu trebuie să ajungă pe rulmenţi sau inele de etanşare - deteriorarea
materialelor !

Motoare 
depozitate 
pentru perioade 
lungi de timp

� Vă rugăm acordaţi atenţie duratei de utilizare limitate a vaselinei în cazul rulmenţilor
cu bile după perioade de depozitare mai lungi de un an.

� Verificaţi dacă motorul a absorbit umezeală datorită depozitării îndelungate. Pentru
aceasta trebuie măsurată rezistenţa izolaţiei (Tensiune de măsurare 500 V).

Rezistenţa izolaţiei (→ figura următoare) este puternic dependentă de temperatură !
În cazul în care rezistenţa izolaţiei nu este suficientă, motorul trebuie uscat.

La instalare trebuie să respectaţi în mod obligatoriu indicaţiile privind securitatea
de la capitolul 2 !

1) Temperatura minimă pentru motoare cu blocare la mersul înapoi: -15 °C, acordaţi atenţie, ca şi domeniul
de temperatură al angrenajului să poată fi inclus (→ Manual de utilizare angrenaj)

01731AXX

100

10

1

0,1
0 20 40 60 80

[°C]

[M   ]
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Uscarea 
motorului

Încălzirea motorului
� cu aer cald sau 
� cu ajutorul transformatorului de separare

� bobinajele se conectează în serie (→ figura următoare)
� tensiune alternativă suplimentară max. 10 % din tensiunea de calcul cu max. 20 %

din curentul de dimensionare

Procesul de uscare se încheie atunci când rezistenţa minimă a izolaţiei este depăşită.
Verificarea cutiei de conexiuni, dacă
� Interiorul este uscat şi curat
� Conexiunile şi piesele de fixare nu sunt corodate
� Garnitura de îmbinare este în ordine
� Şuruburile pentru cabluri sunt etanşe, în caz contrar trebuie curăţate, respectiv

înlocuite

4.3 Amplasarea motorului
Motorul, respectiv motorul cu angrenaj poate fi amplasat/montat numai în forma
constructivă iniţială, pe o construcţie de susţinere plană, fără vibraţii şi rezistentă la
deformări.
Motorul şi utilajul acţionat trebuie aliniate cu atenţie, pentru evitarea solicitării peste limitele
admisibile ale arborilor de acţionare (acordaţi atenţie forţelor transversale şi axiale !).
Trebuie evitate şocurile şi bătăile în capetele arborelui.
Formele constructive verticale trebuie protejate împotriva pătrunderii corpurilor
străine sau a lichidelor prin capace (acoperiş de protecţie C).
Trebuie acordată atenţie circulaţiei neîngrădite a aerului de răcire şi evitării absorbţiei
de aer cald din evacuarea altor utilaje.
Piesele care urmează a fi montate pe arbore trebuie echilibrate cu jumătăţi de pană
(arborii motori sunt echilibraţi cu jumătăţi de pană).
Ca măsură de protecţie, orificiile existente pentru condens sunt acoperite cu dopuri
din material plastic şi nu trebuie deschise decât la nevoie; orificiile pentru condens
deschise nu sunt permise, deoarece trebuie luate măsuri speciale de protecţie.
La motoarele cu frânare cu ventilare manuală se înşurubează fie pârghia de mână (la
ventilarea manuală cu declanşare) fie ştiftul filetat (la ventilarea manuală fixă).
La montarea traductorului acordaţi atenţie:
Motoarele cu picior CT/DT71, CT/DT90, CV/DV132M, CV/DV160L trebuie montate cu
inserţii, deoarece raza capacului este mai mare decât înălţimea arborelui.
La motoarele (de frânare) cu picior cu dimensiunea constructivă DTE90L şi DVE132M
corespund înălţimile de ax ale motoarelor IEC standard imediat superioare ca
dimensiune (100 mm respectiv 160 mm). Dimensiunile picioreloar motoarelor DTE90,
DVE180 şi DVE225 sunt diferite de dimensiunile IEC, vezi capitolul "Indicaţii privind
fişele de dimensiuni" din catalogul motoarelor cu angrenaj.

01730ARO

TrafoTransformator
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Amplasarea în 
încăperi umede 
sau în aer liber

Pe cât posibil cutiile de conexiuni trebuie astfel poziţionate încât intrarea cablurilor să se
realizeze pe la partea inferioară.
Filetele şuruburilor cablurilor şi a dopurilor trebuie unse cu agent de etanşare şi bine
strânse după care se vor mai unge o dată.
Orificiile de intrare a cablurilor trebuie bine etanşate.
Suprafeţele de etanşare ale cutiilor de conexiuni şi capacelor cutiilor de conexiuni trebuie
bine curăţate înainte de remontare; garniturile trebuie să fie lipite pe o parte. Garniturile
uscate trebuie înlocuite !
Dacă este cazul trebuie corectat stratul anticoroziv.
Verificaţi clasa de protecţie.

4.4 Toleranţe la lucrări de montare

Capătul arborelui Flanşă

Toleranţa la diametru conform DIN 748
� ISO k6 la Ø ≤ 50 mm
� ISO m6 la Ø > 50 mm
� Orificiu de centrare conform DIN 332, forma DR..

Toleranţa marginii de centrare conform DIN 42948
� ISO j6 la Ø ≤ 230 mm
� ISO h6 la Ø > 230 mm
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5 Instalaţia electrică
La instalare vă rugăm să acordaţi neapărat atenţie indicaţiilor privind securitatea
din capitolul 2 !
Pentru conectarea motorului şi a frânei utilizaţi contacte de comutare din
categoria AC-3 conform EN 60947-4-1.

Utilizaţi schemele 
de conectare

Conectarea motorul se realizează exclusiv în conformitate cu schema de conectare care
este livrată odată cu motorul. În cazul în care această schemă de conectare lipseşte,
motorul nu trebuie conectat şi pus în funcţiune. Puteţi obţine gratuit schema corectă
de conectare de la SEW-EURODRIVE.

5.1  Indicaţii privind cablajul
La instalare acordaţi atenţie indicaţiilor privind securitatea.

Protecţia 
acţionărilor 
frânelor împotriva 
influenţelor 
perturbatoare

Pentru protecţia acţionărilor frânelor împotriva influenţelor perturbatoare, traseele pentru
frână nu pot fi dispuse împreună într-un singur cablu cu traseele sincrone de putere.
Traseele sincrone de putere sunt în special:
� Traseele de ieşire ale transformatorului de frecvenţă şi servo, ale transformatorului

de curent, ale dispozitivelor de pornire şi frânare
� Trasee de alimentare ale rezistenţei de frânare ş.a.

Protecţia 
împotriva 
influenţelor 
perturbatoare 
ale dispozitivelor 
de protecţie a 
motorului

Pentru protecţia împotriva influenţelor perturbatoare ale dispozitivelor de protecţie a
motorului SEW (senzor de temperatură TF, termostate cu bobinaj TH) trebuie ca
� traseele de alimentare ecranate separat să fie dispuse împreună într-un singur cablu

cu traseele de putere sincrone
� traseele de alimentare neecranate separat nu pot fi dispuse împreună într-un singur

cablu cu traseele de putere sincrone

5.2 Particularităţi la funcţionarea cu transformator de frecvenţă
La motoarele alimentate prin transformator trebuie avute în vedere indicaţiile de cablare
corespunzătoare ale producătorului. Acordaţi neapărat atenţie manualului de utilizare al
transformatorului de frecvenţă.

5.3 Particularităţi ale motoarelor monofazate
Luaţi în considerare faptul că motoarele SEW monofazate (exceptând ET56L4 → cap.
"Varianta monofazată ET56") sunt livrate fără echipamente auxiliare ca de ex.
condensatori, relee de pornire sau comutator centrifug. Piesele necesare trebuie
procurate prin intermediul unei firme comerciale specializate şi conectate conform
manualului şi schemelor de conectare.
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5.4 Îmbunătăţirea împământării (EMV)
Pentru o împământare îmbunătăţită, cu impedanţă redusă la frecvenţe mari, propunem
următoarele conexiuni pentru motoarele de curent alternativ DR/DT/DV/DTE/DVE:
� Dimensiunea constructivă DT71 ... DV 132S: [1] Şurub cu filet canelat M5x10 şi 2
şaibe cu canale conform DIN 6798 în carcasa statorului.

� Dimensiunea constructivă DV112M ... DV280: Şurub şi 2 şaibe cu canale în orificiul
şurubului cu ochi.
Dimensiunile filetului şurubului cu ochi:
� DV112 / 132S: M8
� DV132M ... 180L: M12
� DV200 ... 280: M16

5.5 Particularităţi ale magneţilor de câmp rotitor şi ale motoarelor cu polaritate 
înaltă

În funcţie de tipul constructiv, la deconectarea magneţilor de câmp rotitor şi a motoarelor
cu polaritate înaltă pot apărea tensiuni de inducţie foarte înalte. SEW-EURODRIVE
recomandă din acest motiv conectarea cu varistor pentru protecţie prezentată mai jos.
Mărimea varistorilor este între altele dependentă de frecvenţa de cuplare - acordaţi
atenţie proiectării !

[1]

01732CXX

U

U1

U U

V1 W1
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5.6 Particularităţi ale funcţionării cu comutare
La funcţionarea cu comutare a motoarelor posibilele perturbaţii ale dispozitivului de
comutare trebuie eliminate prin realizarea montajului potrivit. Directiva EN 60204
(Echiparea electrică a maşinilor) impune eliminarea perturbaţiilor bobinei motorului
pentru protejarea comenzilor numerice sau programabile cu memorie. SEW-
EURODRIVE recomandă prevederea montajului de protecţie pe elementele de
comutare, deoarece operaţiile de comutare sunt principalele cauze de perturbaţii.

5.7 Condiţii de mediu în timpul funcţionării
Temperatura 
ambiantă

Dacă plăcuţa tipului nu prevede altfel, trebuie asigurat domeniul de temperatură de la 
-0 °C la +40 °C. Motoarele utilizabile la temperaturi ambiante mai înalte sau mai joase
prezintă indicaţii speciale pe plăcuţa tipului.

Înălţimea de 
montaj

Înălţimea maximă de montaj de 1.000 m peste nivelul mării nu poate fi depăşită. În caz
contrar se petrece fenomenul prezentat în diagrama de mai jos.

Radiaţii 
dăunătoare

Motoarele nu trebuie să fie expuse la radiaţii dăunătoare. În acest caz consultaţi-vă cu
SEW-EURODRIVE.

1000 2000 3000 4000 m

0.7

0.8

0.9

1.0

fH
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5.8 Conectarea motorului

Conectarea 
motorului prin 
intermediul cutiei 
de conexiuni

� În concordanţă cu schema de conectare anexată
� Verificaţi diametrul conductorului
� Ordonaţi corect punţile de conectare
� Înşurubaţi strâns conexiunile şi conductorul de protecţie
� În cutia de conexiuni: Verificaţi conexiunile bobinajului şi, dacă este cazul, strângeţi-le

Piese mărunte 
pentru conectare

Vă rugăm reţineţi: la motoarele cu dimensiunile DR63 - DV132S piesele mărunte pentru
conectare (piuliţele de conectare pentru traseele de alimentare, punţile de conectare,
inelele elastice şi şaibele) sunt livrate într-o pungă. În funcţie de tipul plăcii de conectare,
piesele se montează în conformitate cu figura următoare. Pentru tipul de montaj
prezentat în partea dreaptă a figurii de mai jos sunt excluse piuliţa a doua, inelul elastic
şi şaiba. Conectarea exterioară [6] poate fi montată direct sau cu papuc pentru cabluri
[4] sub şaiba de conectare [5]. Momentul de strângere al piuliţelor hexagonale din figura
din dreapta este:
� 1,6 Nm ± 20 % la M4
� 2 Nm ± 20 % la M5

La funcţionarea cu dispozitive electronice de reglare respectaţi neapărat instrucţiunile
de punere în funcţiune / diagramele de conectare !

50926AXX

1
2
3
4
5
6
7
8

Bolţuri de conectare
Inel elastic
Şaibă de conectare
Devierea motorului
Piuliţă superioară
Şaibă
Conexiune externă
Piuliţă inferioară

1
2
3
4
5
6

Bolţuri de conectare
Piuliţe hexagonale cu flanşă
Punte de conectare
Conectarea motorului cu clemă de conectare 
Stocko
Şaibă de conectare
Conexiune externă

1

1

2

3

4

5

6

2

3

4

5

6

7

8

Motoarele asincrone din seria constructivă CT/CV sunt livrate cu punţile de conectare
montate conform plăcii de date.
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5.9 Pregătirea motoarelor cu dimensiunea constructivă 56 şi 63 - deschiderea prin 
spargere

Atenţie: Purtaţi ochelari de protecţie - pericol de rănire datorită spargerii !
� Poziţionaţi şi înşurubaţi capacul cutiei de conexiuni
� Stabiliţi orificiile de intrare a cablurilor care trebuie deschise
� Deschideţi orificiile de intrare a cablurilor 

� cu dalta sau altceva (ţinută înclinat)
� prin lovire uşoară cu ciocanul

Atenţie - prin lovire să nu pătrundeţi în interiorul cutiei de conexiuni !
� Deschideţi cutia de conexiuni, dacă este cazul îndepărtaţi piesa de închidere spartă
� Asiguraţi şuruburile cablurilor cu ajutorul contrapiuliţei existente

5.10 Conectarea motorului DT56...+/BMG
Motorul este prevăzut în capul bobinajului cu un punct în stea fix cu trei conexiuni.
Traseele de alimentare de la reţea (L1, L2, L3) sunt legate în cutia de conexiuni [1] la
un bloc de conectare cu blocare cu arc [2]. Frâna BMG02 este acţionată prin intermediul
unui redresor de frânare BG1.2 [3]. Alternativa pentru acesta este acţionarea frânei din
panoul de comutare cu ajutorul redresoarelor din seria BM.

01733AXX

04861AXX

V WUTF TF

1

2

3
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5.11 Varianta monofazată ET56
Motorul monofazat ET56 este livrat cu condensatorul de operare montat şi conectat:
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 Conectarea motorului prin intermediul conectorului cu fişă IS

Partea inferioară a conectorului cu fişă IS este complet cablată din fabricaţie, inclusiv
anexele suplimentare ca de ex. redresorul de frânare. Partea superioară a conectorului
cu fişă IS este cuprinsă în materialul livrat şi trebuie conectată în conformitate cu schema
de conectare.
Conectorul cu fişă IS este utilizabil de la CSA până la 600 V. Indicaţie pentru montarea
conform normelor CSA: Strângeţi şuruburile de fixare M3 cu un moment de 0,5 Nm !
Respectaţi secţiunea conductorilor după American Wire Gauge (AWG) conform
următorului tabel !

Secţiunea 
conductorului

Asiguraţi-vă că tipul de conductor corespunde normelor în domeniu. Tensiunile de
măsurare sunt redate pe plăcuţa tipului motorului Secţiunile utilizabile pentru conductori
sunt prezentate în următorul tabel.

Numai cu condensator de operare este posibilă pornirea fără sarcină maximă !
Motorul monofazat nu poate fi combinat cu TF.

03075AXX

Fără punte de 
conectare alternativă

Cu punte de 
conectare alternativă

Cablul punţii Cu alocare dublă
(motor şi frână/SR)

0,25 - 4,0 mm2 0,25 - 2,5 mm2 max. 1,5 mm2 max. 1 x 2,5 şi 1 x 1,5 mm2

23 - 12 # AWG 23 - 14 # AWG max. 16 # AWG max. 1 x 14 # şi 1 x 16 # AWG
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Cablarea părţii 
superioare a fişei

� Desfaceţi şuruburile capacului carcasei
� Îndepărtaţi capacul carcasei

� Desfaceţi şuruburile părţii superioare a fişei
� Extrageţi partea superioară a fişei din capac

� Dezizolaţi cablul de conectare
� Se dezizolează traseele de conectare pe cca. 9 mm

� Se introduce cablul prin suportul cu şurub pentru cabluri

Cablarea conform 
schemei de 
conectare DT82, 
DT83

� Se conectează traseele conform schemei de conectare
� Se strâng cu atenţie şuruburile de fixare !

� Montarea fişei (→ paragraful "Montarea fişei")

Cablarea conform 
schemei de 
conectare DT81

Pentru pornirea � / �:
� Conectarea cu 6 conductori

� Se strâng cu atenţie şuruburile de fixare !
� Protecţia motorului în panoul de comutare

�  Montarea fişei (→ paragraful "Montarea fişei")

Pentru operarea � sau �-:
� Conectarea conform schemei de conectare
� În funcţie de funcţionarea dorită pentru motor (� sau �) se montează puntea de

conectare alternativă după cum este prezentat în următoarele imagini 
�  Montarea fişei (→ paragraful "Montarea fişei")

01734AXX 01735AXX
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Acţionarea frânei 
BSR - Pregătirea 
punţii de conectare 
alternative

Pentru operarea �:
Se demontează orizontal de pe partea � a punţii de conectare alternative, conform
următoarei imagini, numai ştiftul din metal neacoperit al dinţilor marcaţi - Protecţie la
atingere !

Pentru operarea �:
Se demontează complet orizontal de pe partea � a punţii de conectare alternative,
conform următoarei imagini, cei doi dinţi marcaţi.

Cablarea conform 
schemei de 
conectare DT81 
pentru operarea � 
sau � în cazul 
alocării duble a 
bornelor

� Pe poziţiile pentru alocare dublă a bornelor:
� Se conectează cablul punţii

� La operarea dorită corespunzătoare:
� Introduceţi cablul punţii în puntea de conectare alternativă

� Montaţi puntea de conectare alternativă
� Pe poziţiile pentru alocare dublă a bornelor:

� Alimentarea motorului se conectează deasupra punţii de conectare alternativă
� Celelalte trasee se conectează conform schemei de conectare
� Montarea fişei (→ paragraful "Montarea fişei")

50429AXX

50430AXX

01738AXX
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Montarea fişei Capacul carcasei conectorului cu fişă IS poate fi fixat în funcţie de poziţia dorită pentru
alimentări prin cabluri pe partea inferioară a carcasei. Partea superioară a conectorului
cu fişă IS prezentată în figura următoare trebuie mai întâi montată în capacul inferior al
carcasei în concordanţă cu poziţia părţii inferioare a conectorului cu fişă:
� Se determină poziţia de montaj dorită
� Se înşurubează partea superioară a conectorului cu fişă în capacul carcasei, în

concordanţă cu poziţia de montaj
� Se închide conectorul cu fişă
� Se strâng şuruburile pentru cabluri

Poziţia de montaj a părţii superioare a conectorului cu fişă în capacul carcasei

01739AXX

01740AXX
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5.13 Conectarea motorului prin intermediul conectorilor cu fişă AB.., AD.., AM.., AS

Sistemele de conectori cu fişă AB.., AD.., AM.., AC.. şi AS.. utilizate se bazează pe
sistemele de conectori cu fişă ale firmei Harting.
� AB.., AD.., AM.. → Han Modular®

� AC.., AS.. → Han 10E / 10ES
Fişele sunt fixate lateral pe cutia de conexiuni. Acestea sunt conectate la cutia de
conexiuni prin intermediul unuia sau două coliere.
Pentru conectori cu fişă este acordată aprobarea UL.
Contrafişele (carcasele mufelor) cu contacte bucşă nu fac parte din materialul
livrat.
Protecţia este asigurată numai atunci când contrafişa este introdusă şi blocată.

5.14 Conectarea motorului prin intermediul conectorului cu fişă ASK1

Acţionările cu conector cu fişă ASK1 sunt certificate în conformitate cu Specificaţia
ECOFAST (Versiunea 1.1). Dispozitivele de conectare sau de acţionare, care trebuie de
asemenea să fie certificate, pot fi conectate la motoarele SEW-EURODRIVE prin
intermediul unui cablu de sistem confecţionat sau a unei plăci de susţinere (montaj
integrat cu motorul, → figura B). Conectorul cu fişă ASK1 cu prindere cu un singur colier
este fixat lateral pe cutia de conexiuni şi este complet cablat din fabricaţie, inclusiv
anexele, ca de ex. redresorul de frânare.

50956AXX

AMA1
ASE1

51081AXX

ASK1

A B

ASK1

2

1
1

ECO
certified
FAST
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Amplasarea 
conectorului 
cu fişă

Amplasările posibile ale conectorului cu fişă ASK1 sunt "X" (= amplasare normală), "1",
"2" sau "3". Fără o specificaţie specială, conectorul cu fişă este livrat amplasat pe poziţia
"3". La montajul integrat cu motorul (introducerea plăcii de susţinere) conectorul cu fişă
este livrat întotdeauna montat în poziţia "3".

Montarea plăcii de 
susţinere

� Se deşurubează cele patru şuruburi de fixare [1] de sub cutia de conexiuni
(→ figura A).

� Se poziţionează placa de susţinere [2] pe orificiile de fixare şi se montează cu ajutorul
celor patru şuruburi de fixare [1] (→ figura B).

� Cablul de sistem confecţionat conform specificaţiei ECOFAST trebuie procurat
de către client de la un magazin de specialitate.

� La montajul integrat cu motorul conform specificaţiei ECOFAST placa de
susţinere cu numărul de articol 0187 390 3 trebuie procurată de către client de
la SEW-EURODRIVE. Plăcile de susţinere ale altor producători nu se potrivesc
la motoarele SEW-EURODRIVE.

51323AXX

1

X

3

2
ASK1
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5.15 Conectarea frânei
Frâna este aerisită electric. Frânarea se realizează mecanic după deconectarea
tensiunii.

� Frâna se conectează în concordanţă cu schema de conectare aferentă.
� Indicaţie: Cu privire la tensiunea constantă şi sarcina electrică înaltă care sunt

comutate, trebuie utilizate fie protecţii speciale pentru frânare, fie protecţii de curent
alternativ cu contacte din categoria AC-3 conform EN 60947-4-1.

� În cazul execuţiei cu ventilare manuală, montaţi prin înşurubare unul din următoarele
două articole
� Pârghie manuală (în cazul ventilării manuale cu declanşare)
� Ştift filetat (în cazul ventilării manuale fixe)

� După schimbarea suportului garniturii de frână, momentul maxim de frânare este
atins numai după câteva comutări

Conectarea 
acţionării frânei

Frâna cu disc pentru curent continuu este alimentată de o acţionare cu comutare
protejată. Aceasta se găseşte în partea de jos a cutiei de conexiuni / IS sau trebuie
montată în panoul de comutare (→ paragraful "Indicaţii privind cablarea").

� Verificaţi secţiunile conductorilor - Curenţi de frânare (→ cap. "Date tehnice")
� Sistemul de acţionare a frânei se conectează conform schemei de conexiuni

corespunzătoare
� La motoarele din clasa de temperatură H redresorul de frânare se montează în panoul

de comutare !

Respectaţi normativele organizaţiei profesionale în domeniul asigurării în cazul
căderii de fază şi a conectării/modificării conectării aflate în legătură cu aceasta !
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5.16 Echipamente auxiliare

Echipamentele auxiliare livrate se conectează în conformitate cu schemele de
conectare.

Senzor de temperatură TF

Senzorii de temperatură cu conductori reci corespund DIN 44082.
Măsurătoare de control a rezistenţei (Aparat de măsură U ≤ 2,5 V sau I < 1 mA):
� Valori normale: 20...500 Ω, Rezistenţa la cald > 4.000 Ω
� Valorile comutabile la poli cu bobinaj separat: 40...1.000 Ω,

Rezistenţa la cald > 4.000 Ω

Termostatele bobinei TH
Termostatele sunt conectate în serie şi se deschid la depăşirea temperaturii admisibile
a bobinajului. Acestea pot fi conectate în bucla de monitorizare a acţionării.

Ventilator auxiliar
Dimensiunea constructivă motor 71 - 132S

Nu conectaţi la tensiune !

La utilizarea senzorilor de temperatură pentru monitorizarea termică, pentru menţinerea
în bune condiţii a izolaţiei circuitului senzorilor de temperatură, funcţia de decodificare
trebuie să fie activată. În cazul temperaturilor excesive funcţia de protecţie la
temperatură înaltă trebuie să devină eficientă.

Vc.a. Vc.c.

Tensiunea U [V] 250 400 60 24

Curentul (cos ϕ = 1,0) [A] 2,5 0,75 1,0 1,6

Curentul (cos ϕ = 0,6) [A] 1,6 0,5

Rezistenţa contactului max. 1 Ohm la 5 V = / 1 mA

Sistem VS
� 1 x 230 Vc.a., 50 Hz
� Conectarea în propria cutie de conexiuni
� Secţiunea max. de conectare 3x 1,5 mm2

� Şuruburi pentru cabluri M16x1,5

Indicaţii privind conectarea sistemului VS obţineţi din schema de conectare VS (Număr
de comandă: 0975 8385).
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Ventilatorul auxiliar VR este utilizabil pentru 24 V curent continuu şi pentru 100 ... 240 V
curent alternativ.

În execuţia pentru curent alternativ obţineţi un ventilator auxiliar VR şi piesa de conectare
la reţea UWU51A (→ figura următoare).
� Intrare: 90 ... 265 Vc.a. - 6 % / + 10 %, 50/60 Hz
� Ieşire: 24 Vc.c. - 1 % / + 2 %, 1,3 A
� Conectare: Borne filetate 0,2 ... 2,5 mm2, separabile
� Tip de protecţie: IP20; Fixare pe şina suport EN 60715TH35 în panoul de comutare

Sistem VR
� 24 Vc.c. ± 20 %
� Conectare cu conector cu fişă
� Secţiunea max. de conectare 3x1 mm2

� Şuruburi pentru cabluri Pg7 cu diametrul interior 7 mm

50990AXX

54411AXX

1

2-

+
24V DC
24Vc.c.

77

38
86.5

76

Indicaţii privind conectarea ventilatorului auxiliar VR obţineţi din schema de conectare
VR (Număr de comandă: 0880 3198)
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Instalaţia electrică

Dimensiune constructivă motor 132M - 280

La sistemul VS poate fi prevăzut un transformator, pentru adaptarea la o tensiune diferită
de cea standard. Sistemele VS şi V pot fi obţinute şi pentru 60 Hz.

Lista 
traductoarelor

Sistem V
� 3 x 400 Vc.a., 50 Hz
� Conectare în propria cutie de conexiuni
� Secţiune max. de conectare 4x1,5 mm2

� Şuruburi pentru cabluri M16x1,5

Indicaţii privind conectarea ventilatorului auxiliar V obţineţi din schema de conectare V
(Număr de comandă: 0975 8385).

Traduc-
tor Pentru motor SEW Tip traductor Arbore Specificaţie Alimentare Semnal

EH1T1)

DR63... Codor Arbore 
tubular �

5 Vc.c. reglat 5 Vc.c. TTL/RS-422

EH1S2)

24 Vc.c.

1 Vvv sin/cos

EH1R 5 Vc.c. TTL/RS-422

EH1C 24 Vc.c. HTL

ES1T1)

CT/DT/CV/DV71...100
DTE/DVE90...100

Codor

Arbore de 
susţinere

�

5 Vc.c. reglat 5 Vc.c. TTL/RS-422

ES1S2)

24 Vc.c.

1 Vvv sin/cos

ES1R 5 Vc.c. TTL/RS-422

ES1C 24 Vc.c. HTL

ES2T1)

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

5 Vc.c. reglat 5 Vc.c. TTL/RS-422

ES2S2)

24 Vc.c.

1 Vvv sin/cos

ES2R 5 Vc.c. TTL/RS-422

ES2C 24 Vc.c. HTL

EV1T1)

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

DTE/DVE90...225
Arbore plin

5 Vc.c. reglat 5 Vc.c. TTL/RS-422

EV1S2)

24 Vc.c.

1 Vvv sin/cos

EV1R 5 Vc.c. TTL/RS-422

EV1C 24 Vc.c. HTL

NV11

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

Traductor de 
proximitate Arbore plin

Pista A

24 Vc.c.

1 impuls/rotaţie, 
obturatorNV21 Pista A+B

NV12 Pista A 2 impulsuri/rotaţie, 
obturatorNV22 Pista A+B

NV16 Pista A 6 impulsuri/rotaţie, 
obturatorNV26 Pista A+B

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

DTE/DVE90...225

Traductor pentru 
valoare absolută

Arbore plin �
15/24 Vc.c.

Port MSSI şi 1 Vvv 
sin/cos

AV1H3) Traductor 
HIPERFACE® 12 Vc.c.

Port RS485 şi 1 Vvv 
sin/cos

1) Traductor recomandat pentru funcţionarea cu MOVITRAC® 31C
2) Traductor recomandat pentru funcţionarea cu MOVIDRIVE®

3) Traductor recomandat la funcţionarea cu MOVIDRIVE® compact
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� Indicaţii privind conectarea codoarelor ES1./ES2./EV1./EH1. şi a traductoarelor
pentru valoare absolută AV1Y şi AV1H obţineţi din următoarele scheme de
conectare:
� Schemă de conectare codor ES1./ES2./EV1./EH1.: Număr de comandă

0918 6832
� Schemă de conectare traductor pentru valoare absolută AV1Y: Număr de

comandă 0918 6808
� Schemă de conectare traductor pentru valoare absolută AV1H: Număr de

comandă 1052 9705

Conectarea 
traductorului

La conectarea traductorilor la transformator acordaţi neapărat atenţie indicaţiilor din
manualele de utilizare ale fiecărui transformator !
� Lungimea maximă a conductorului (transformator - traductor):

� 100 m la o capacitate de ≤ 120 nF/km
� Secţiunea traseului de cabluri: 0,20 ... 0,5 mm2

� Utilizaţi un conductor ecranat cu trasee de cabluri răsucite pe perechi (excepţie:
conductor pentru traductor HTL) şi aşezaţi ecranul pe ambele părţi laterale:
� Pe traductor în şuruburile pentru cabluri sau în fişa traductorului
� Pe transformator la borna pentru ecranare electronică sau pe carcasa fişei Sub-D

� Poziţionaţi cablul traductorului la distanţă faţă de cablurile de curent puternic, la o
distanţă minimă de 200 mm.

� Sarcină oscilantă maximă pentru traductor ≤ 10 g ≈ 100 m/s2 (10 Hz ... 2 kHz)
� Rezistenţa la şocuri ≤ 100 g ≈ 1.000 m/s2
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6 Punerea în funcţiune
6.1 Condiţii pentru punerea în funcţiune

Înainte de 
punerea în 
funcţiune 
asiguraţi-vă că

� Acţionarea nu este deteriorată sau blocată
� După o perioadă mai îndelungată au fost aplicate măsurile conform capitolului

"Lucrări premergătoare"
� Toate conectările au fost regulamentar realizate 
� Sensul de rotaţie al motorului/motorului cu angrenaj corespunde

� (Rotirea spre dreapta a motorului: U, V, W după L1, L2, L3)
� Toate acoperirile de protecţie sunt instalate regulamentar
� Toate dispozitivele de protecţie a motorului sunt active şi setate la tensiunea de

măsurare a motorului
� La acţionarea prin cursă este utilizată ventilarea manuală cu declanşare
� Nu există alte surse de pericol

În timpul punerii 
în funcţiune 
asiguraţi-vă că

� Motorul se roteşte liber (fără suprasarcină, fără variaţii de turaţie, fără zgomot
puternic etc.)

� Este setat momentul de frânare potrivit pentru utilizarea curentă (→ cap. "Date
tehnice")

� În cazul apariţiei problemelor (→ cap. "Defecte de funcţionare")

La punerea în funcţiune trebuie să respectaţi în mod obligatoriu indicaţiile privind
securitatea de la capitolul 2 !

La motoarele cu frână cu ventilare manuală cu declanşare pârghia de mână trebuie
să fie demontată după punerea în funcţiune ! Pentru depozitarea acesteia, la
exteriorul motorului se găseşte un suport.

00

I



Manual de utilizare � Motoare de curent alternativ DR / DV / DT / DTE / DVE / servomotoare asincrone CT 
/ CV 29

6Modificarea direcţiei de blocare la motoare cu blocare la mersul înapoi
Punerea în funcţiune

Manual de utilizare � Motoare de curent alternativ DR / DV / DT / DTE / DVE / servomotoare asincrone CT / CV 29

6Modificarea direcţiei de blocare la motoare cu blocare la mersul înapoi
Punerea în funcţiune

6.2 Modificarea direcţiei de blocare la motoare cu blocare la mersul înapoi

Dimensiunea "x" 
după montaj

50447AXX

[1] Capacul ventilatorului
[2] Ventilator
[3] Şurub cilindric
[4] Inel V

[5] Inel din pâslă
[6] Inel de siguranţă
[7] Orificiu filetat
[8] Piesă de preluare

[9] Lanţ cu cleme
[10] Disc de compensare

6107

1243589

X

Motor Dimensiunea "x" după 
montaj

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

00

I
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6 Modificarea direcţiei de blocare la motoare cu blocare la mersul înapoi
Punerea în funcţiune

Nu trebuie să se producă rotirea motorului în sensul de blocare (la conectare
respectaţi poziţia fazelor). La montarea motorului acordaţi atenţie sensului de rotaţie
al arborelui final al acţionării şi numărului de trepte. Pentru control, blocarea la mersul
înapoi poate fi acţionată o singură dată, la jumătate din tensiunea motorului în direcţia
de blocare:
1. Motorul se deconectează de la tensiune şi se asigură împotriva conectării

accidentale
2. Se demontează capacul ventilatorului [1] şi ventilatorul [2], se îndepărtează
şuruburile cilindrice [3] 

3. Se îndepărtează inelul V [4] şi flanşa de etanşare cu inel din pâslă [5] (se captează
unsoarea pentru utilizare ulterioară)

4. Se îndepărtează inelul de siguranţă [6] (nu şi la DT71/80), în plus la DV132M-160M
se îndepărtează discurile de compensare [10]

5. Piesa de preluare [8] şi lanţul cu cleme [9] se extrag complet din orificiile filetate [7],
se rotesc cu 180° şi se presează la loc

6. Se aplică unsoare
7. Important: Nu presaţi sau loviţi lanţul cu cleme - deteriorarea materialului !
8. În timpul operaţiei de presare - cu puţin înainte de pătrunderea clemelor în inelul

exterior - se roteşte uşor arborele cu mâna în direcţia de funcţionare. Clemele pătrund
mai uşor în inelul exterior

9. Se montează celelalte piese ale blocării la mersul înapoi, în ordine inversă demontării
de la 4 la 2, acordând atenţie dimensiunii de montaj "x" pentru inelul V (4)

00

I
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7 Defecte de funcţionare
7.1 Defecte de funcţionare la motor

Defecţiunea Cauza posibilă Remediul

Motorul nu porneşte Alimentarea este întreruptă Verificaţi conexiunile şi în caz de nevoie corectaţi

Frâna nu se ventilează → cap. "Defecte la frână"

Siguranţa este arsă Se înlocuieşte siguranţa

Protecţia motorului s-a declanşat Se verifică reglarea corectă a protecţiei motorului, în caz de 
nevoie se corectează

Protecţia motorului nu comută, defect în 
acţionare

Se verifică acţionarea protecţiei motorului, în caz de nevoie se 
corectează

Motorul nu porneşte sau 
porneşte greu

Motorul este proiectat pentru comutare în 
triunghi, dar este comutat în stea

Se corectează comutarea

Tensiunea sau frecvenţa variază mult faţă 
de valoarea prescrisă, mai ales la pornire

Se asigură o mai bună alimentare de la reţea; se verifică 
secţiunea traseelor de legătură

Motorul nu porneşte în 
conectarea în stea, ci 
numai în conectarea în 
triunghi

Momentul de torsiune la conectarea în stea 
nu este suficient

În cazul în care curentul de conectare în triunghi nu este prea 
mare, se realizează conectarea directă, în caz contrar se 
montează un motor mai mare sau într-o execuţie specială (luaţi 
legătură cu firma)

Eroare de contact la comutatorul stea-
triunghi

Se corectează eroarea

Sens de rotaţie eronat Motorul este eronat conectat Se inversează fazele

Motorul face zgomot şi 
consumă mult curent

Frâna nu se ventilează → cap. "Defecţiuni la frână"

Bobinajul este defect Motorul trebuie dus pentru reparaţii în atelierul de reparaţii

Rotorul freacă

Siguranţele se ard sau 
protecţia motorului 
declanşează imediat

Scurtcircuit în instalaţie Se elimină scurtcircuitul

Scurtcircuit în motor Se elimină defectul în atelierul de specialitate

Conexiunile sunt greşit realizate Se corectează conectarea

Împământare la motor Se elimină defectul în atelierul de specialitate

Reducerea puternică a 
turaţiei sub sarcină

Suprasarcină Se realizează măsurarea puterii, în caz de nevoie se montează 
un motor mai mare sau se reduce sarcina

Tensiunea scade Se măreşte secţiunea traseului de alimentare

Motorul se încălzeşte 
prea puternic (Se 
măsoară teperatura)

Suprasarcină Se realizează măsurarea puterii, în caz de nevoie se montează 
un motor mai mare sau se reduce sarcina

Răcire insuficientă Se corectează răcirea, respectiv se eliberează traseele de 
aerisire, în caz de nevoie se asigură un ventilator auxiliar

Temperatura ambiantă prea ridicată Se acordă atenţie domeniului temperaturilor admisibile

Motorul este conectat în triunghi în loc să fie 
conectat în stea, după cum este prevăzut

Se corectează conectarea

Instalaţia are un contact slăbit (o fază 
lipseşte)

Se remediază contactul slăbit

Siguranţa este arsă Se caută cauza şi se elimină; se înlocuieşte siguranţa

Tensiunea în reţea variază cu mai mult de 
5 % faţă de tensiunea de calcul a motorului. 
Tensiunile mai mari se dovedesc a fi foarte 
dăunătoare, mai ales în cazul motoarelor cu 
polaritate mare, deoarece în acest caz 
curentul de mers în gol la tensiune normală 
se află în apropierea tensiunii de calcul.

Se adaptează motorul la tensiunea din reţea

Funcţionarea normală (S1 la S10, DIN 
57530) este depăşită, de ex. prin comutarea 
prea frecventă

Se adaptează tipul de funcţionare nominală a motorului la 
solicitările de utilizare; în caz contrar se solicită intervenţia unui 
specialist pentru stabilirea acţionării potrivite
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7.2 Defecţiuni la frână

7.3 Defecţiuni la funcţionarea cu transformator de frecvenţă
La funcţionarea motorului cu transformator de frecvenţă pot să apară şi simptoamele
descrise în capitolul "Defecţiuni la motor". Semnificaţia problemelor apărute cât şi
indicaţiile pentru rezolvarea acestora le găsiţi în manualul de utilizare al transformatorului
de frecvenţă.

Serviciul pentru 
clienţi

Zgomotul este prea 
puternic

Rulmenţi tensionaţi, murdari sau deterioraţi Motorul se aliniază din nou, se inspectează rulmenţii cu bile 
(→ cap. "Tipuri de rulmenţi cu bile admisibili"), în caz de 
necesitate se lubrifiază (→ cap. "Tabelul agenţilor de ungere 
pentru rulmenţi cu bile pentru motoare SEW"), sau se schimbă

Vibraţii ale pieselor dinamice Se elimină cauza sau dezechilibrul

Corpuri străine în traseele de aerisire Se curăţă traseele de aerisire

Defecţiunea Cauza posibilă Remediul

Frâna nu se ventilează Tensiune eronată la dispozitivul de acţionare a 
frânei

Se asigură tensiunea corectă

Dispozitivul de acţionare a frânei defect Se înlocuieşte acţionarea frânelor, se verifică rezistenţa 
internă şi izolaţia bobinei frânei, se verifică dispozitivele de 
comutare

Este depăşită deschiderea maximă a fantei de 
lucru prin uzura plăcuţelor de frână

Se măsoară/ reglează deschiderea fantei de lucru

Căderea de tensiune în instalaţia de alimentare 
> 10 %

Se asigură conectare şi tensiune corecte; se verifică 
secţiunea cablului

Răcire insuficientă, frâna se încălzeşte prea tare Tipul de frână BG se înlocuieşte cu BGE 

Bobina frânei este legată la masă sau are 
scurtcircuit între spire

Se înlocuiesc frâna împreună cu acţionarea (atelier de 
specialitate), se verifică dispozitivele de comutare

Redresor defect Se înlocuiesc redresorul şi bobina frânei

Motorul nu frânează Fantă de lucru incorectă Se măsoară / reglează fanta de lucru

Plăcuţele de frână uzate Se înlocuiesc complet suporţii pentru plăcuţele de frână

Moment de frânare eronat Se modifică momentul de frânare (→ cap. "Date tehnice")
� Prin tipul şi numărul arcurilor de frână
� Frâna BMG 05: prin montarea aceluiaşi corp de bobină 

al frânei BMG 1
� Frâna BMG 2:  prin montarea aceluiaşi corp de bobină 

al frânei BMG 4

Numai BM(G):  Deschiderea fantei de lucru este 
atât de mare, încât piuliţele de poziţionare vin în 
contact

Se reglează deschiderea fantei de lucru

Numai BR03, BM(G): Dispozitivul manual de 
ventilare nu este corect reglat

Se reglează corect piuliţele de poziţionare

Frâna acţionează cu 
întârziere

Frâna este conectată pe partea cu curent 
alternativ

Se conectează în mod egal şi pe partea cu curent alternativ 
(de ex. BSR); se acordă atenţie schemei de conectare

Zgomote în zona frânei Uzura danturii datorită pornirii cu şocuri Verificarea proiectului

Momente de oscilaţie datorită reglării eronate a 
transformatorului de frecvenţă 

Se verifică/corectează reglajul transformatorului de 
frecvenţă în conformitate cu manualul de utilizare

Defecţiunea Cauza posibilă Remediul

Dacă aveţi nevoie de sprijinul serviciului nostru pentru clienţi vă rugăm să ne indicaţi 
următoarele date:
� Datele din plăcuţa tehnică (în întregime)
� Felul şi dimensiunea defectului
� Momentul în timp şi condiţiile asociate defectului
� Cauza presupusă
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8 Inspectarea / întreţinerea
� Utilizaţi numai piese de schimb originale în conformitate cu listele corespunzătoare

de piese de schimb !
� La înlocuirea bobinei frânei se înlocuieşte întotdeauna şi acţionarea frânei !
� În timpul funcţionării motoarele pot deveni foarte fierbinţi - pericol de arsuri !
� Asiguraţi sau coborâţi acţionările de cursă (pericol de cădere)
� Înainte de începerea lucrărilor, motorul şi frâna se scot de sub tensiune şi se asigură

împotriva conectării accidentale!

8.1 Intervalele de inspectare şi întreţinere

Dispozitiv / Piesă Interval de timp Ce trebuie efectuat ?

Frâna BMG02, BR03, 
BMG05-8, BM15-62

� La utilizarea ca frână de lucru:
Cel puţin la fiecare 3.000 de ore de 
funcţionare1)

� La utilizarea ca frână de oprire:
În funcţie de solicitările la care este 
supusă, la fiecare 2 - 4 ani1)

1) Durabilitatea este influenţată de mulţi factori şi poate fi redusă. Intervalele necesare pentru inspecţie
trebuie calculate în mod individual, conform documentaţiei de proiectare (de ex. "Proiectarea acţionărilor"),
de către producătorul instalaţiei.

Inspectarea frânei
� Măsurarea grosimii suportului 

plăcuţei de frână
� Suportul plăcuţei de frână, 

plăcuţa de frână
� Se măsoară şi se reglează 

deschiderea fantei de lucru
� Şaibă de ancorare
� Piesa de preluare/Dantură
� Inele de presiune

� Se aspiră acţionarea
� Se inspectează contactele, în 

caz de nevoie se înlocuiesc (de 
ex. în cazul arderii)

Motor

� La fiecare 10.000 de ore de 
funcţionare

Inspectarea motorului:
� Se verifică rulmenţii, în caz de 

nevoie se înlocuiesc
� Se înlocuieşte simeringul
� Se curăţă traseele pentru aerul 

de răcire

Motor cu blocare la 
mersul înapoi

� Se înlocuieşte unsoarea lichidă la 
blocarea de mers înapoi

Tahogenerator � Inspectarea / întreţinerea 
conform manualului de utilizare 
anexat

Acţionare � Diferit
(în funcţie de influenţele din exterior)

� Îmbunătăţirea sau refacerea 
stratului protector / anticoroziv al 
suprafeţelor exterioare 
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8.2 Lucrări premergătoare pentru întreţinerea motorului şi a frânei

Se demontează traductorul incremental (codorul) EV1. / traductorul pentru valoare absolută AV1H 

� Se demontează capacul [361]. În caz că există, mai întâi se demontează ventilatorul
auxiliar.

� Se îndepărtează şurubul [366] de pe flanşa intermediară şi tabla de acoperire [369].
� Se desface legătura cu clemă a arborelui de la cuplaj.
� Se slăbesc şuruburile de fixare [232] şi discurile de tensionare [251] se rotesc spre

exterior.
� Se demontează traductorul [220] împreună cu cuplajul [233].
� Se îndepărtează flanşa intermediară [236] după demontarea şuruburilor [234].

Indicaţie:
La remontare acordaţi atenţie ca bătaia fusului de arbore să fie ≤ 0,05 mm.
Pentru montarea traductoarelor frânele pot fi înlocuite numai complet.

Înainte de începerea lucrărilor motorul şi frâna se scot de sub tensiune şi se
asigură împotriva conectării accidentale !

51322AXX 51324AXX

Se demontează EV1. / AV1. la motoare cu dimensiunea 
constructivă sub 225

Se demontează EV1. / AV1. la motoare cu dimensiunea 
constructivă peste 250

361

220

EV1.

AV1.

369

232251366233236

234 369 251 232 361234703

366236 233550

EV1.

AV1.

220

[220] Traductor
[232] Şurub cilindric
[233] Cuplaj
[234] Şurub hexagonal

[236] Flanşă intermediară
[251] Disc de tensionare
[361] Capac de acoperire /

Capacul ventilatorului
[366] Şurub cilindric

[369] Tablă de acoperire
[550] Frâna
[703] Şurub hexagonal
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Demontarea traductorului incremental (codorului) ES1. / ES2. / EH1.

� Se demontează capacul de acoperire [361].
� Se slăbesc şuruburile de fixare [733] ale ştuţului de torsiune.
� Se deschide capacul cu şuruburi de pe partea din spate a codorului [220].
� Se desface şurubul central de fixare [367] cca. 2-3 rotaţii şi se îndepărtează conul

prin lovirea uşoară a capului şurubului. Se scoate şurubul de fixare şi se îndepărtează
codorul.

54196AXX

[220] Traductor
[367] Şurub de fixare

[361] Capac de acoperire
[733] Şurub de fixare ştuţ de torsiune

367733 220 3611 220 367

La remontare:
� Fusul traductorului se unge cu Noco-Fluid® 
� Şurubul central [367] se strânge cu 2,9 Nm
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Demontarea traductorului de proximitate NV1. /NV2.

� Se scoate fişa din priză.
� Se extrage capacul ventilatorului împreună cu NV1. / NV2., fără să se strice muchiile,

pentru a evita deteriorarea iniţiatorilor.
� În cazul în care blocul pentru montaj a fost demontat sau s-a slăbit de pe capacul

ventilatorului, la remontare trebuie neapărat acordată atenţie:
Suprafaţa de conectare a iniţiatorului trebuie să fie fixată la o distanţă de 3,5 mm de
muchiile prismatice (→ figura de sus).

01114CXX

Atenţie ! Roata ventilatorului trebuie neapărat să staţioneze !

3.5
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8.3 Lucrări de inspectare / întreţinere motor
Exemplu: Motor DFT90

Legenda

54008AXX

1
2
3

4 5

6
7

8

9
11 12

13

14

16

17
18

1

20

9

15

1 Inel de siguranţă 8 Inel de siguranţă 16 Inel V

2 Disc de injecţie 9 Rotor 17 Ventilator

3 Simering 11 Rulment 18 Inel de siguranţă

4 Şurub de obturare 12 Disc de compensare 19 Capacul ventilatorului

5 (Flanşă) Scutul de rulment A 13 Stator 20 Şurubul carcasei

6 Inel de siguranţă 14 Scutul de rulment B

7 Rulment 15 Şurub hexagonal
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Scurgere

1. În caz că există, se demontează ventilatorul auxiliar şi traductorul (→ cap. "Lucrări
premergătoare pentru întreţinerea motorului şi a frânei")

2. Se demontează capacul flanşei sau al ventilatorului [19], ventilatorul [17] 
3. Se desfac şuruburile hexagonale [15] de pe scuturile de rulment A [5] şi B [14], se

îndepărtează statorul [13] de pe scutul de rulment A
4. La motoarele cu frână BM/BMG:

� Se deschide capacul cutiei de conexiuni, se îndepărtează cablul frânei de pe
redresor

� Se extrage scutul de rulment B, împreună cu frâna de pe stator, şi se ridică cu
atenţie (cablul de frână se poate extrage cu ajutorul unei sârme)

� Se extrage statorul cca. 3 ... 4 cm 
5. La motoare cu frână BMG02, BR03:

� Se îndepărtează frâna complet cu colierul de ventilare (la execuţia cu ventilare
manuală) 

6. Inspecţie vizuală: Există umezeală sau ulei de transmisie în spaţiul interioar al
statorului?
� Dacă nu, se continuă cu paragraful 9
� Dacă există umezeală, se continuă cu paragraful 7
� Dacă există ulei de transmisie, motorul se repară în atelierul de specialitate

7. Dacă există umezeală în spaţiul interior al statorului:
� La motoarele cu angrenaje: Motorul se demontează de pe angrenaj
� La motoare fără angrenaj: Se demontează flanşa A
� Se extrage rotorul [9]

8. Se curăţă, se usucă şi se verifică electric bobinajul (→ cap. "Lucrări premergătoare")
9. Se înlocuiesc rulmenţii [7], [11] (numai cu rulmenţi recomandaţi → cap. "Tipuri admise

de rulmenţi")
10.Se reface etanşarea suportului statorului (substanţă pentru etanşarea suprafeţelor

"Hylomar L Spezial") şi se gresează inelul V, respectiv etanşarea labirint (DR63) 
11.Se montează motorul, frâna şi dispozitivele suplimentare
12.Se verifică antrenarea (→ Manual de utilizare antrenări)

Ungerea blocării 
la mersul înapoi

Blocarea la mersul înapoi este gresată din fabricaţie cu lubrifiantul anticoroziv Mobil LBZ.
Dacă doriţi să utilizaţi o altă unsoare, aceasta trebuie să corespundă clasei NLGI 00/000
cu o viscozitate a uleiului de bază de 42 mm2/s la 40 °C, pe bază de litiu şi ulei mineral.
Domeniul de temperatură se încadrează între -50 °C şi +90 °C. Cantitatea de unsoare
necesară este prezentată în următorul tabel.

Motorul şi frâna se scot de sub tensiune şi se asigură împotriva conectării
accidentale !

Tipul motorului 71/80 90/100 112/132 132M/160M 160L/225 250/280

Unsoarea [g] 9 15 15 20 45 80
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8.4 Lucrări de inspectare / întreţinere frâna BMG02
Se măsoară 
grosimea 
suportului 
plăcuţei de frână, 
se înlocuieşte 
frâna BMG02 

Starea suporţilor pentru plăcuţele de frână se determină prin măsurarea grosimii
suportului plăcuţelor de frână. Dacă grosimea minimă a suportului plăcuţei de frână este
subdepăşită, frâna BMG02 trebuie înlocuită (→ figura următoare). Deschiderea fantei
de lucru nu mai poate fi reglată.

1. Motorul şi frâna se scot de sub tensiune şi se asigură împotriva conectării
accidentale !

2. Se deşurubează pârghia de mână [1] (la execuţia cu ventilare manuală), se
demontează capacul ventilatorului şi ventilatorul

3. Se desfac şuruburile [2] şi se îndepărtează complet frâna, cu colierul de ventilare (la
execuţia cu ventilare manuală) 

4. Se măsoară grosimea "d" a suportului plăcuţei de frână [3]:

5. Dacă grosimea minimă a grosimii suportului plăcuţelor de frână este
subdepăşită, frâna trebuie complet înlocuită.

6. Se introduce complet frâna pe motor:
� Acordaţi atenţie ca dantura suportului plăcuţelor de frână [4] să cupleze în dantura

piesei de preluare [5] 
� Se întinde cablul electric de conectare al frânei prin scutul de rulment B şi prin

spaţiul interior al motorului în cutia de conexiuni
7. Se remontează frâna cu şuruburi [2] pe scutul de rulment B
8. Se remontează ventilatorul şi capacul ventilatorului, se înşurubează pârghia de mână

[1] (la execuţia cu ventilare manuală)

50345AXX

Frâna  Grosimea "d" a suportului plăcuţei de frână 
[mm]

Moment de frânare maxim

Tipul Maxim Minim [Nm]

BMG02 6 5,4
5,6

0,8
1,2

1

2

d

5 4 3
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8.5 Lucrări de inspectare / întreţinere frâna BR03

Legenda

50067AXX

4

5

5

6 

1
2

7 

3 

8

9 

10

12 
11 

13

1516
17

18

12

14

1 Piesa de preluare 7 Suportul plăcuţei de frână 13 Pârghie de mână

2 Agrafă 8 Disc de ancorare cu şurub ştift 14 Colier de ventilare

3 Inel de siguranţă 9 Tablă de amortizare 15 Inel de etanşare

4 Tablă de fricţiune 10 Arcuri de frână 16 Piuliţă de siguranţă

5 Şurub 11 Corpul bobinei 17 Arc

6 Inel de ghidare 12 Şurub 18 Element de etanşare
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Se inspectează 
frâna BR03, 
se măsoară 
deschiderea 
fantei de lucru

Deschiderea fantei de lucru nu este reglabilă şi poate fi măsurată numai prin cursa
realizată la ventilarea discului de ancorare.

1. Motorul şi frâna se scot de sub tensiune şi se asigură împotriva conectării
accidentale !

2. Se deşurubează pârghia de mână [13] (la execuţia cu ventilare manuală), se
demontează capacul ventilatorului şi ventilatorul

3. Se demontează piuliţele de siguranţă [16] şi, în cazul existenţei ventilării manuale,
se îndepărtează arcurile conice [17] şi colierele de ventilare [14] 

4. Se măsoară distanţa x (→ figura următoare) în starea de repaus a frânei:

� de la capătul şurubului ştift montat pe discul de ancorare [8] până la corpul bobinei [11]
5. Se ventilează electric frâna
6. Se măsoară distanţa x în starea ventilată a frânei:

�  de la capătul şurubului ştift montat pe discul de ancorare [8] până la corpul bobinei [11]
7. Diferenţa valorilor reprezintă deschiderea fantei de lucru, în acest caz cursa discului

de ancorare [8]:
� În cazul în care deschiderea fantei de lucru este ≤ 0,8 mm, se remontează arcurile

conice [17], colierul de ventilare [14] şi piuliţele de siguranţă [16] 
� În cazul în care deschiderea fantei de lucru este ≥ 0,8 mm, frâna trebuie complet

înlocuită
� Se reglează jocul longitudinal "s" cu ajutorul piuliţelor de poziţionare între arcurile

conice (presate) şi piuliţele de poziţionare (→ figura următoare)

Important: Jocul longitudinal "s" este necesar pentru ca la uzarea plăcuţei de
frână discul de ancorare să poată culisa înapoi. În caz contrar nu este asigurată
o frânare sigură.

50066AXX

01111BXX

Frâna Jocul longitudinal s [mm]

BR03 2

X

s
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8. Se remontează piesele demontate. Se introduce o frână nouă completă (când
deschiderea fantei de lucru este ≥ 0,8 mm) pe motor (→ figura următoare)
� acordând atenţie ca dantura suportului plăcuţelor de frână să cupleze în dantura

piesei de preluare şi ca fişa din partea motorului să intre în bucşa din partea frânei.

Modificarea 
momentului de 
frânare BR03 

Momentul de frânare poate fi modificat în trepte (→ cap. "Operaţia de comutare,
deschiderea fantei de lucru, momente de frânare frâna BR03, BMG05-8")
� Prin montarea diferitelor arcuri de frână
� Prin numărul arcurilor de frână

1. Motorul şi frâna se scot de sub tensiune şi se asigură împotriva conectării
accidentale !

2. Se deşurubează pârghia de mână [13] (la execuţia cu ventilare manuală), se
demontează capacul ventilatorului şi ventilatorul

3. Se desfac şuruburile [12] şi se îndepărtează frâna completă, împreună cu colierul de
ventilare (la execuţia cu ventilare manuală) 

4. Se desfac şuruburile [5] şi se îndepărtează inelul de ghidare [6] cu discul de fricţiune
[4], suportul plăcuţelor de frână [7], discul de ancorare [8] şi tabla de amortizare [9] 

5. Se extrag arcurile de frână [10] din corpul bobinei [11] şi se înlocuiesc
6. Arcurile de frână noi se ordonează simetric
7. Se glisează tabla de amortizare [9] peste cele două şuruburi ştift montate pe discurile

de ancorare [8], astfel încât partea în relief să fie poziţionată spre discul de ancorare
8. Disc de ancorare [8]:

� Se aşează împreună cu tabla de amortizare [9] pe arcurile de frână [10] 
� Şuruburile ştift montate pe discul de ancorare [8] se trec prin orificiile corpului

bobinei [6], acordând atenţie poziţionării corecte a discului de ancorare
9. Se aşează suportul plăcuţei de frână [7] cu partea plană pe discul de ancorare [8]

Indicaţie: Plăcuţa de frână nu trebuie să vină în contact cu unsoare sau ulei !
10.Se poziţionează discul de ghidare [6] cu placa de fricţiune [4] pe suportul pentru

plăcuţe de frână [7] se apasă în jos şi se montează şuruburile [5] 

50175AXX
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11.La execuţia cu ventilare manuală:
� Se poziţionează arcurile conice [17] şi colierul de ventilare [14], se montează

piuliţele de siguranţă [16]
� La ventilarea manuală: cu ajutorul piuliţelor de poziţionare se reglează jocul

longitudinal "s" între arcurile conice (comprimate) şi piuliţele de poziţionare
(→ figura următoare)

Important: jocul axial "s" este necesar, pentru ca la uzarea plăcuţei de frână
discul de ancorare să poată culisa înapoi. În caz contrar nu este asigurată o
frânare sigură.

12.Se amplasează frâna completă din nou pe motor (→ figura următoare):
� acordând atenţie ca dantura suportului plăcuţelor de frână să cupleze cu dantura

piesei de preluare şi ca fişa de pe partea motorului să intre în bucşa de pe partea
frânei

13.Se remontează ventilatorul şi capacul ventilatorului, se înşurubează pârghia de mână
[10] (la execuţia cu ventilare manuală)

01111BXX

Frâna Jocul longitudinal s [mm]

BR03 2

50175AXX

s
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8.6 Lucrări de inspectare / întreţinere frâna BMG05-8, BM15-62
Frâna BM(G)05-08

Legenda

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 Motor cu scut pentru rulmentul de 
frână

10a Şurub ştift (3 buc.) 15 Pârghie de ventilare cu pârghie 
de mână10b Contraarc

2 Piesă de preluare 10c Inel de presiune 16 Şurub ştift (2 buc.)
3 Inel de siguranţă 10e Piuliţă hexagonală 17 Arc conic
4 Şaibă Niro (numai BMG) 11 Arc de frână 18 Piuliţă de poziţionare
5 Bandă de etanşare 12 Corpul bobinei 19 Ventilator
6 Arc inelar 13 La BMG: Garnitură 20 Inel de siguranţă
7 Suportul plăcuţei de frână La BM: Inel V 21 Capacul ventilatorului
8 Disc de ancorare 14 Ştift de tensionare spiralat 22 Şurubul carcasei
9 Disc de amortizare (numai BMG)
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Frâna BM15-62

Legenda

01956AXX

2 3 5

6

7

7b

1
8

1
12

13
14

15
16

17
18

19

20

10

a

d

e

1 Motor cu scut pentru rulmentul de 
frână

8 Disc de ancorare 15 Pârghie de ventilare cu pârghie 
de mână9 Şaibă de amortizare (numai BMG)

2 Piesă de preluare 10a Şurub ştift (3 buc.) 16 Şurub ştift (2 buc.)
3 Inel de siguranţă 10b Contraarc 17 Arc conic
4 Şaibă Niro (numai BMG) 10c Inel de presiune 18 Piuliţă de poziţionare
5 Bandă de etanşare 10e Piuliţă hexagonală 19 Ventilator
6 Arc inelar 11 Arc de frână 20 Inel de siguranţă
7 Suportul plăcuţelor de frână 12 Corpul bobinei 21 Capacul ventilatorului

7b Numai BM 32, 62: 13 La BMG: Garnitură 22 Şurubul carcasei
Lamele de frânare, arc inelar, La BM: Inel V
Suportul plăcuţei de frână 14 Ştift de tensionare spiralat
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Se reglează deschiderea fantei de lucru a frânei BMG05-8, BM15-62

1. Motorul şi frâna se scot de sub tensiune şi se asigură împotriva conectării
accidentale !

2. Demontare:
� în caz că există, se demontează ventilatorul auxiliar, taho/generatorul de impulsuri

(→ cap. "Lucrări premergătoare pentru întreţinerea motorului şi frânei")
� capacul frânei sau al ventilatorului [21]

3. Se deplasează banda de etanşare [5],
� pentru aceasta se slăbeşte colierul, iar dacă este cazul
� se aspiră acţionarea

4. Se măsoară suporţii plăcuţelor de frână [7], [7b]:
Dacă suporţii plăcuţelor de frână au
� ≤ 9 mm la motoare de frânare sub dimensiunea constructivă 100
� ≤ 10 mm la motoare de frânare peste dimensiunea constructivă 112
suporţii plăcuţelor de frână se înlocuiesc (→ paragraful "Înlocuirea suporţilor plăcuţelor
de frână BMG 05-8, BM 15-62")

5. La BM30-62:
Se extrage bucşa de poziţionare [10d] prin rotirea către scutul de rulment

6. Se măsoară deschiderea fantei de lucru A (→ figura următoare)
(cu lere spion, în trei puncte la 120°)
� la BM între şaiba de ancorare [8] şi corpul bobinei [12]
� la BMG între şaiba de ancorare [8] şi şaiba de amortizare [9]

7. Se strâng piuliţele hexagonale [10e]
� până când deschiderea fantei de lucru este corect reglată (→ cap. "Date tehnice")
� la BM 30-62 până când deschiderea fantei de lucru = 0,25 mm

8. La BM30-62:
Se strâng cu şuruburi bucşele de poziţionare
� pe corpul bobinei
� până când deschiderea fantei de lucru este corect reglată (→ cap. "Date tehnice")

9. Se aplică banda de etanşare, se remontează piesele demontate

01957AXX

A
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Înlocuirea suporţilor plăcuţelor de frână BMG05-8, BM15-62
La înlocuirea suporţilor plăcuţelor de frână (la BMG05-4 ≤ 9 mm; la BMG62 ≤ 10 mm)
controlaţi şi piesele demontate şi la nevoie înlocuiţi-le.

1. Motorul şi frâna se scot de sub tensiune şi se asigură împotriva conectării
accidentale !

2. Demontarea:
� În caz că există, se demontează ventilatorul auxiliar, taho/generatorul de impulsuri

(→ cap. "Lucrări premergătoare pentru întreţinerea motorului şi frânei")
� Capacul flanşei sau al ventilatorului [21], inelul de siguranţă [20] şi ventilatorul [19]

3. Se îndepărtează banda de etanşare [5] se demontează ventilarea manulă:
� Se îndepărtează piuliţele de poziţionare [18], arcurile conice [17], şuruburile ştift

[16], pârghia de ventilare [15], ştiftul de tensionare spiralat [14]
4. Piuliţele hexagonale [10e] se extrage cu atenţie corpul bobinei [12] (cablul de frână !),

se îndepărtează arcurile de frână [11] 
5. Se demontează cablul de amortizare [9], discul de ancorare [8] şi suportul plăcuţelor

de frână [7], [7b] se curăţă piesele
6. Se montează suportul nou pentru plăcuţe de frână
7. Se remontează piesele componente ale frânei

� Se montează banda de etanşare exterioară, ventilatorul şi capacul ventilatorului,
se reglează deschiderea fantei de lucru (→ paragraful "Inspectarea frânei
BMG 05-8, BM 30-62 reglarea deschiderii fantei de lucru", punctele 5 la 8)

8. La ventilare manuală: se reglează cu ajutorul piuliţelor de poziţionare jocul
longitudinal "s" între arcurile conice (comprimate) şi piuliţele de poziţionare (→ figura
următoare) 

Important: jocul longitudinal "s" este necesar pentru ca la uzarea plăcuţei de
frână discul de ancorare să poată culisa înapoi. În caz contrar nu este asigurată
o frânare sigură.

9. Se aplică banda de etanşare, se remontează piesele demontate
Indicaţii � Ventilarea manuală fixă (tip HF) este deja ventilată, atunci când poate fi remarcată o

rezistenţă la acţionarea ştiftului filetat.
� Ventilarea manuală cu declanşare (tip HR) poate fi ventilată cu forţa manuală.
Atenţie: La motoarele de frânare cu ventilare manuală cu declanşare pârghia de
mână trebuie neapărat demontată după punerea în funcţiune / întreţinere ! Pentru
depozitare este prevăzut un suport pe partea exterioară a motorului.

01111BXX

Frâna Jocul longitudinal s [mm]

BMG05-1 1,5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s
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Modificarea 
momentului de 
frânare BMG05-8, 
BM15-62

Momentul de frânare poate fi modificat în trepte (→ cap. "Date tehnice")
� Prin montarea diferitelor arcuri de frână
� Prin numărul de arcuri de frână
� Prin înlocuirea corpului bobinei:

� BMG05: În cazul în care momentul maxim de frânare nu este suficient pentru
aplicaţia respectivă, pentru o frânare sigură trebuie montat corpul bobinei [12] al
frânei de acelaşi tip BMG1

� BMG2: În cazul în care momentul maxim de frânare nu este suficient pentru
aplicaţia respectivă, pentru o frânare sigură trebuie montat corpul bobinei [12] al
frânei de acelaşi tip BMG4

1. Motorul şi frâna se scot de sub tensiune şi se asigură împotriva conectării
accidentale !

2. Demontarea:
� În caz că există, se demontează ventilatorul auxiliar, taho/generatorul de impulsuri

(→ cap. "Lucrări premergătoare pentru întreţinerea motorului şi frânei")
� Capacul flanşei sau a ventilatorului [21], inelul de siguranţă [20] şi ventilatorul [19]

3. Se îndepărtează banda de etanşare [5] se demontează ventilarea manuală:
� Se îndepărtează piuliţele de poziţionare [18], arcurile conice [17], şuruburile ştift

[16], pârghia de ventilare [15], ştiftul de tensionare spiralat [14]
4. Piuliţele hexagonale [10e] corpul bobinei [12] 

� Pentru cca. 50 mm (Atenţie, cablul de frână !)
5. Se înlocuiesc sau se completează arcurile de frână [11] 

� Arcurile de frână se ordonează simetric
6. Se remontează piesele frânei

� În afara benzii de etanşare se montează ventilatorul, capacul ventilatorului, se
reglează deschiderea fantei de lucru (→ cap. "Inspectarea frânei BMG05-8,
BM15-62", punctele 5 la 8)

7. La ventilare manuală: cu ajutorul piuliţelor de poziţionare se reglează jocul
longitudinal "s" între arcurile conice (comprimate) şi piuliţele de poziţionare (→ figura
următoare) 

Important: Jocul longitudinal "s" este necesar pentru ca la uzarea plăcuţei de
frână discul de ancorare să poată culisa înapoi. În caz contrar nu este asigurată
o frânare sigură.

01111BXX

Frâna Jocul longitudinal s [mm]

BMG05-1 1,5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s
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8. Se aplică banda de etanşare, se remontează piesele demontate
Indicaţie În cazul demontărilor repetate se înlocuiesc piuliţele de poziţionare [18] şi piuliţele

hexagonale [10e] !

8.7 Lucrări de inspectare / întreţinere frâna BMG61/122

Frâna BMG61/122

Legenda

Frâna BMG61/122 cu traductoare poate fi utilizată numai ca frână de oprire. Lucrările
de întreţinere pot fie realizate numai prin 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 Scutul rulmentului de frânare 10 Suportul complet al plăcuţelor de frână 2 19 Pârghie de ventilare
2 Flanşă intermediară 11 Şurub ştift 20 Şurub ştift
3 Şurub hexagonal 12 Arc inelar 2 21 Arc conic
4 Piesă de preluare 13 Lamela de frânare 22 Piuliţă hexagonală
5 Bandă de etanşare 14 Corp magnetic complet 23 Pârghie de mână
6 Suportul complet al plăcuţelor de frână 1 15 Arc de frână 24 Ventilator
7 Arc inelar 1 16 Şurub hexagonal 25 Inel de siguranţă
8 Lamelă de frânare 17 Inel V 26 Şurub hexagonal
9 Bucşă de poziţionare 18 Oring 27 Capacul ventilatorului
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Se reglează deschiderea fantei de lucru a frânei BMG61/122 fără traductoare

1. Motorul şi frâna se scot de sub tensiune şi se asigură împotriva conectării
accidentale !

2. Demontare:
� în caz că există, se demontează ventilatorul auxiliar (→ cap. "Lucrări

premergătoare pentru întreţinerea motorului şi frânei")
� capacul flanşei sau al ventilatorului [27]

3. Banda de etanşare [5],
� pentru aceasta se desface clema benzii, iar dacă este cazul
� se aspiră acţionarea

4. Se măsoară suporţii pentru plăcuţe de frână [6], [10]:
Dacă suporţii pentru plăcuţe de frână sunt ≤ 12 mm se înlocuiesc (→ paragraful
"Înlocuirea suportului pentru plăcuţe de frână BMG 61/122"), dacă nu 

5. Se demontează bucşa de poziţionare [9] prin rotire în direcţia scutului de rulment
6. Se măsoară deschiderea fantei de lucru A (→ figura următoare)

(cu lera spion, în trei poziţii la 120° între tabla de amortizare a discului de ancorare
[13] şi corpul magnetului [14])
�

7. Se strâng piuliţele hexagonale [16] 
� până când deschiderea fantei de lucru este = 0,25 mm

8. Se strâng cu şuruburi bucşele de poziţionare [9]
� pe corpul magnetului [14]
� până când deschiderea fantei de lucru este corect reglată (→ cap. "Date tehnice")

9. Se aplică banda de etanşare [5], se remontează piesele demontate

01957AXX
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Frâna BMG 61/122 fără traductori, înlocuirea suporţilor pentru plăcuţe de frână
La înlocuirea suporţilor pentru plăcuţe de frână (≤ 12 mm) verificaţi şi piesele demontate
şi în caz de nevoie înlocuiţi-le.

1. Motorul şi frâna se scot de sub tensiune şi se asigură împotriva conectării
accidentale !

2. Demontarea:
� în caz că există, se demontează ventilatorul auxiliar (→ cap. "Lucrări

premergătoare pentru întreţinerea motorului şi frânei")
� capacul flanşei sau al ventilatorului [27], inelul de siguranţă [25] şi ventilatorul [24]

3. Se îndepărtează banda de etanşare [5] se demontează ventilarea manuală:
� Se demontează şuruburile hexagonale [16], arcurile conice [21], şuruburile ştift

[20], pârghia pentru ventilare [17]
4. Piuliţele hexagonale [16], se îndepărtează cablul de legătură la conectarea cu fişă a

corpului magnetului [14], se demontează complet corpul magnetului, se demontează
arcurile de frână [15] 

5. Se demontează complet discul de ancorare [8], suportul plăcuţelor de frână [10] cât
şi lamelele de frânare [8] şi suportul plăcuţelor de frână [6] ale frânei BMG122, se
curăţă piesele frânei

6. Se montează suporţi noi pentru plăcuţele de frână
7. Se remontează piesele frânei

� în afara benzii de etanşare se montează ventilatorul, capacul ventilatorului, se
reglează deschiderea fantei de lucru (→ paragraful "Inspectarea frânei BMG
61/122, reglarea deschiderii fantei de lucru", punctele 5 la 8)

8. La ventilare manuală: Cu ajutorul piuliţelor hexagonale [22] de reglează jocul
longitudinal "s" între arcurile conice [21] (comprimate) şi piuliţele hexagonale
(→ figura următoare) 

s = 2 mm

01111BXX

s
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9 Date tehnice
9.1 Operaţiuni de comutare, momente de frânare BMG02

9.2 Date pentru comandarea pieselor de schimb BMG02

Frâna
Tipul

Pentru dimensiunea 
constructivă a 

motorului

Operaţiuni de 
comutare până la 

întreţinere

Grosimea suportului 
pentru plăcuţa de 

frână [mm]

Momentul de 
frânare

[106 J] max. min. [Nm]

BMG02 DT56
ET56 30 6 5,6

5,4
1,2
0,8

Frâna
Tip

Tensiune Moment de frânare Numărul de articol frână

[Vc.c.] [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

Frâna
Tip

Tensiunea Momentul de frânare Numărul de articol frână

[Vc.a.] [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

P
i

f
kVA

Hz

n
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9.3 Operaţiuni de comutare, deschiderea fantei de lucru, momente de frânare 
BMG05-8, BR03, BC, Bd

Tip frână Dimensiune 
motor

Operaţiuni de 
comutare până 

la întreţinere

Deschiderea 
fantei de lucru 

Reglaje momente de frânare

[mm] Moment 
de frânare

Tipul şi numărului 
arcurilor de frână

Număr de comandă al 
arcurilor de frână

[106 J] min.1)

1) La verificarea deschiderii fantei de lucru acordaţi atenţie: După funcţionarea de probă pot să apară, din cauza toleranţelor de paralelism
ale suporţilor pentru plăcuţe de frână, abateri de ± 0,1 mm.

max. [Nm] normal rot normal rot

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) BMG05: În cazul în care momentul maxim de frânare (5 Nm) nu este suficient, poate fi montat corpul de bobină al frânei 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) BMG2: În cazul în care momentul maxim de frânare (20 Nm) nu este suficient, poate fi montat corpul de bobină al frânei 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

P
i

f
kVA
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9.4 Operaţiuni de comutare, deschiderea fantei de lucru, momente de frânare BM15 - 62

Tipul 
frânei

Dimensiune 
motor

Operaţiuni de 
comutare până 

la întreţinere

Deschiderea 
fantei de lucru

Reglaje momente de frânare

[mm] Moment 
de frânare

Tipul şi numărul 
arcurilor de frână

Număr de comandă 
arcuri

[106 J] min.1)

1) La verificarea deschiderii fantei de lucru acordaţi atenţie:  După funcţionarea de probă pot să apară, din cauza toleranţelor de paralelism
ale suporţilor pentru plăcuţe de frână, abateri de ± 0,15 mm.

max. [Nm] normal rot normal rot

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) Frâna cu două discuri

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

P
i

f
kVA
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9.5 Curenţi de regim
Valorile prezentate în tabele IH (curent de menţinere) sunt valori efective. Utilizaţi numai
aparate pentru măsurarea valorilor efective. Curentul de anclanşare (curent de
acceleraţie) IB se scurge numai temporar (max. 120 ms) la ventilarea frânei sau la căderi
de tensiune sub 70 % din tensiunea nominală. La utilizarea redresorului de tensiune BG
sau la alimentarea directă cu curent continuu - ambele posibile numai în cazul frânelor cu
dimensiunea constructivă până la BMG4 - nu se ajunge la curenţi de anclanşare mai mari.

Frâna BMG02, 
BR03

Legenda

BMG02 BR03

Dimensiunea motorului 56 63

Moment de frânare maxim [Nm] 1,2 3,2

Puterea de frânare [W] 25 25

Raportul curenţilor de anclanşare IB/IH � 4

Tensiunea nominală UN BMG02 BR03

IH
[Ac.a.]

IG
[Ac.c.]

IH
[Ac.a.]

IG
[Ac.c.]

Vc.a. Vc.c.

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 Curent de activare - curent de anclanşare de scurtă durată

IH Valoarea efectivă a curentului de menţinere în traseele de alimentare ale redresorului de 
frână SEW

IG Curentul continuu la alimentarea directă cu curent continuu cu tensiunea nominală UN 

UN Tensiunea nominală (domeniul tensiunilor nominale)

P
i

f
kVA

Hz

n
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9 Curenţi de regim
Date tehnice

Frâna BMG 05 - 
BMG 4

Legenda

BMG05 BMG1 BMG2 BMG4

Dimensiune motor 71/80 80 90/100 100

Moment de frânare maxim [Nm] 5 10 20 40

Puterea frânei [W] 32 36 40 50

Raportul curenţilor de 
anclanşare IB/IH

4 4 4 4

Tensiunea nominală UN BMG05 BMG 1 BMG 2 BMG 4

IH
[Ac.a.]

IG
[Ac.c.]

IH
[Ac.a.]

IG
[Ac.c.]

IH
[Ac.a.]

IG
[Ac.c.]

IH
[Ac.a.]

IG
[Ac.c.]

Vc.a. Vc.c.

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 Curent de activare - curent de anclanşare de scurtă durată

IH Valoarea efectivă a curentului de menţinere în alimentarea redresorului de frână SEW

IG Curentul continuu la alimentarea directă cu curent continuu

UN Tensiunea nominală (domeniul tensiunilor nominale)

P
i

f
kVA

Hz

n
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9Curenţi de regim
Date tehnice

Frâna BMG 8 -
BM 32/62

Legenda

BMG8 BM 15 BM30/31; BM32/62

Dimensiunea motorului 112/132S 132M-160M 160L-225

Momentul de frânare maxim [Nm] 75 150 600

Puterea frânei [W] 65 95 120

Raportul curenţilor de 
anclanşare IB/IH

6,3 7,5 8,5

Tensiunea nominală UN BMG8 BM 15 BM 30/31; BM 32/62

IH
[Ac.a.]

IH
[Ac.a.]

IH
[Ac.a.]

Vc.a. Vc.c.

24 2,771)

1) Curentul continuu la funcţionarea cu 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 Valoarea efectivă a curentului de menţinere în alimentarea redresorului de frână SEW

IB Curent de activare - curent de anclanşare de scurtă durată

IG Curentul continuu la alimentarea directă cu curent continuu

UN Tensiunea nominală (domeniul tensiunilor nominale)

P
i

f
kVA

Hz

n
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9 Curenţi de regim
Date tehnice

Frâna BMG61, 
BMG122

Legenda

BMG61 BMG122

Dimensiune motor 250M...280S

Momentul maxim de frânare [Nm] 600 1200

Puterea frânei [W] 200

Raportul curenţilor de anclanşare IB/IH 6

Tensiunea nominală UN BMG61/122

IH
[Ac.a.]

Vc.a.

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 Curent de activare - curent de anclanşare de scurtă durată

IH Valoarea efectivă a curentului de menţinere în alimentarea redresorului de frână SEW

UN Tensiune nominală (domeniul tensiunilor nominale)

P
i

f
kVA

Hz

n
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9Tipuri admise de rulmenţi cu bile
Date tehnice

9.6 Tipuri admise de rulmenţi cu bile

9.7 Tabelul agenţilor de ungere pentru rulmenţii antifricţiune ai motoarelor SEW
Rulmenţii sunt de tip capsulat 2Z sau 2RS şi nu pot fi relubrifiaţi.

Tip motor

Rulment A
(Motor de curent alternativ, motor cu frână)

Rulment B
(Motoare cu picior, cu flanşă, 

cu angrenaj)
Motor cu flanşă Motor cu 

angrenaj
Motor cu 

picior
Motor de curent 

alternativ
Motor cu frână

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

Temperatura ambiantă Producătorul Tipul

Rulmenţi 
antifricţiune pentru 

motor

-20 °C ... +80 °C Esso Polyrex EM1)

1) Agent de ungere mineral (= unsoare pe bază minerală pentru rulmenţi antifricţiune)

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

2) Agent de ungere sintetic (= unsoare pentru rulmenţi antifricţiune pe bază sintetică)

-40 °C ... +60 °C Klüber Asonic GHY722)

P
i

f
kVA

Hz

n
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10 Anexă
10.1 Index modificări

Faţă de ediţiile precedente ale manualului de utilizare "Motoare de curent alternativ
DR/DV/DT/DTE/DVE, servomotoare asincrone CT/CV" (Număr de tipar: 10567917,
Ediţia 02/2003) au fost efectuate următoarele completări şi modificări:
Completări şi corectări generale.

Construcţia 
motorului

� Plăcuţa tipului, decscrierea tipului: S-a modificat exemplul.

Instalarea 
mecanică

� Înainte să începeţi: Temperatura ambiantă.

Instalarea 
electrică

� Utilizaţi schemele de conectare.
� Îmbunătăţirea împământării (EMV).
� Condiţii de mediu în timpul funcţionării.
� Conectarea motorului: Momente de strângere.
� Conectaţi motorul prin intermediul conectorului cu fişă AB.., AD.., AM.., AS.
� Dotări suplimentare: Ventilator auxiliar VR.

Inspectare / 
Întreţinere

� Lucrări de inspectare / întreţinere frâna BMG61/122.
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10.2 Index
A
Abur 14
Acţionarea frânei, influenţe perturbatoare 12
AD Inspectare / întreţinere     47
Adaptoarele AM / AQA / AL     49
AM 21
AS 21
ASK1 21
AV 26

B
Blocarea la mersul înapoi 29, 38
BM15-62, BMG61/122 54
BMG02 operaţiuni de comutare, momente de 
frânare 52
BMG05-8, BC, Bd 53

C
Condiţii de mediu 14
Conectare cu fişă

IS 17
Conectarea echipamentelor auxiliare 24
Conectarea frânei 23
Conectarea motorului 15

DT56 16
ET56 17

Conectarea motorului DT56 16
Conectarea motorului monofazat ET56 17
Conectarea motorului prin intermediul conectorului 
cu fişă IS 17
Conectarea traductorului 27
Conector cu fişă

ASK1 21
Conector cu fişă integrat IS 17
Conectorul cu fişă

AM 21
AS 21

Curenţi de regim 55
BM02, BR03 55
BMG05 - BMG4 56
BMG61, BMG122 58
BMG8 - BMG32/62 57

Curenţi de regim BM02 55
Curenţi de regim BMG05 - BMG4 56
Curenţi de regim BMG61, BMG122 58
Curenţi de regim BMG8 - BMG32/62 57
Curenţi de regim BR 03 55

D
Date tehnice 52
Defecte de funcţionare 31

frâna 32
motor 31
transformatorul de frecvenţă 32

Demontare
AV1H 34
EV1 34

Demontarea AV1H 34
Demontarea codorului 34
Demontarea EV1 34
Demontarea NV1 36
Demontarea NV2 36
Demontarea traductorului de proximitate 36
Demontarea traductorului incremental 34
Demontarea traductorului pentru valoare 
absolută 34
Denumirea tipului 7
Depozitarea pe termen lung a motoarelor 9
Deschiderea fantei de lucru

BM15-62, BMG61/122 54
BMG05-8, BC, Bd 53

Deschiderea prin spargere 16
Dimensiunea constructivă 56 / 63, pregătirea pentru 
instalare 16
Dispozitivul de protecţie a motorului, influenţe 
perturbatoare 12

E
EH 26
ES 26
EV 26

F
Funcţionarea cu comutare 14
Funcţionarea cu transformator de frecvenţă 12

G
Gaze 14

I
Indicaţii privind cablajul 12
Indicaţii privind securitatea 5
Indicaţii privind securitatea şi avertizări 4
Influenţe perturbatoare

acţionarea frânei 12
dispozitivul de protecţie a motorului 12

Inspectarea 33
Instalaţia electrică 12
Instalarea mecanică 9
Intervalele de inspectare 33
Intervalele de întreţinere 33
IS 17

Î
Înălţimea de montaj 14
Îndepărtarea deşeurilor 4
Întreţinerea 33
Întreţinerea frânei, lucrări premergătoare 34
Întreţinerea motorului, lucrări premergătoare 34
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L
Lista traductoarelor 26
Lucrări de inspectare

frâna BMG02 39
frâna BMG-05-8, BM15-62 44, 49
frâna BR03 40
Motor 37

Lucrări de întreţinere
frâna BMG02 39
frâna BMG05-8, BM15-62 44, 49
frâna BR03 40
Motor 37

M
Magneţi de câmp rotitor 13
Modificarea direcţiei de blocare 29
Momente de frânare

BM15-62, BMG61/122 54
BMG02 52
BMG05-8, BC, Bd 53

Motoare cu polaritate înaltă 13
Motoare cu rulmenţi antifricţiune 59
Motoare monofazate 12
Motorul monofazat ET56 17

N
Număr de fabricaţie 7
NV 26

O
Operaţiuni de comuatre

BMG02 52
Operaţiuni de comutare

BM15-62, BMG61/122 54
BMG05-8, BC, Bd 53

P
Piese de schimb BMG02 52
Plăcuţa tipului 7
Praf 14
Punerea în funcţiune 28

R
Radiaţii 14

S
Scheme de conectare 12
Senzor de temperatură TF 24

T
Tabelul agenţilor de ungere pentru rulmenţi 
antifricţiune 59
Temperatura ambiantă 14
Termostatul bobinei TH 24
TF 24
TH 24
Tipuri admise de rulmenţi cu bile 59
Tipuri de rulmenţi cu bile 59
Toleranţe la lucrări de montare 11
Traductor 26
Transformatorul de frecvenţă 12
Transportul 5

U
Utilizarea adecvată 5

V
V 26
Ventilator auxiliar 24

V 26
VR 25
VS 24

VR 25
VS 24
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Index adrese
Germania
Sediul central
Unitatea de 
producţie
Unitatea comercială

În Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Căsuţa poştală
Căsuţa poştală 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 
Angrenaje / 
Motoare

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 
Electronică

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

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

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

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

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

Sud SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (bei München)

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

Vest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (bei Düsseldorf)

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

Drive Service Hotline / 24 de ore serviciu telefonic permanent +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Alte adrese ale staţiilor de service din Germania pot fi obţinute la cerere.

Franţa
Unitatea de 
producţie
Unitatea comercială
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

Unităţi de montaj
Unitatea comercială
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

Alte adrese ale staţiilor de service din Franţa pot fi obţinute la cerere.



Index adrese

64 07/2004

Africa de Sud
Unităţi de montaj
Unitatea comercială
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

Algeria
Unitatea comercială Alger Réducom 

16, rue des Frčres Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

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

Argentina
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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

Australia
Unităţi de montaj
Unitatea comercială
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
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
Service

Viena 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

Belgia
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
Service

Bruxelles 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

Brazilia
Unitatea de 
producţie
Unitatea comercială
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

Alte adrese ale staţiilor de service din Brazilia pot fi obţinute la cerere.

Bulgaria
Unitatea comercială Sofia BEVER-DRIVE GMBH

Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 29532565
Fax +359 29549345
bever@mbox.infotel.bg
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Camerun
Unitatea comercială Douala Electro-Services

Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

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

Canada
Unităţi de montaj
Unitatea comercială
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

Alte adrese ale staţiilor de service din Canada pot fi obţinute la cerere.

Chile
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
Service

Santiago de 
Chile

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

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

China
Unitatea de 
producţie
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
Service

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

Tel. +86 2225322612
Fax +86 2225322611
victor.zhang@sew-eurodrive.cn
http://www.sew.com.cn

Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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

Coasta de Fildeş
Unitatea comercială 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

Columbia
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
Service

Bogota 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

Coreea
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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

Croaţia
Unitatea comercială
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

Danemarca
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
Service

Copenhaga 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
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Elveţia
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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

Estonia
Unitatea comercială Tallin ALAS-KUUL AS

Paldiski mnt.125
EE 0006 Tallin

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

Finlanda
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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
Unitatea comercială Libreville Electro-Services

B.P. 1889
Libreville

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

Grecia
Unitatea comercială
Service

Atena Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hong Kong
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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 27959129
sew@sewhk.com

India
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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

Birouri tehnice Bangalore SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore

Tel. +91 8022266565
Fax +91 8022266569
sewbangalore@sify.com

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

Tel. +91 2228348440
Fax +91 2228217858
sewmumbai@vsnl.net

Irlanda
Unitatea comercială
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
Unitatea comercială Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 

Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 35599511
Fax +972 35599512
lirazhandasa@barak-online.net

Italia
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
Service

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

Tel. +39 2 969801
Fax +39 2 96799781
sewit@sew-eurodrive.it
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Japonia
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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

Letonia
Unitatea comercială Riga SIA Alas-Kuul

Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139386
Fax +371 7139386
info@alas-kuul.ee

Liban
Unitatea comercială 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

Lituania
Unitatea comercială Alytus UAB Irseva

Merkines g. 2A
LT-4580 Alytus

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

Luxemburg
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
Service

Bruxelles 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

Malaiezia
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
Service

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

Tel. +60 73549409
Fax +60 73541404
kchtan@pd.jaring.my

Marea Britanie
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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

Maroc
Unitatea comercială 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

Norvegia
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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

Noua Zeelandă
Unităţi de montaj
Unitatea comercială
Service

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

Tel. +64 92745627
Fax +64 92740165
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

Olanda
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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
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Peru
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
Service

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

Tel. +51 13495280
Fax +51 13493002
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Polonia
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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

Portugalia
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
Service

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

Tel. +351 231 209670
Fax +351 231 203685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Republica Cehă
Unitatea comercială Praga 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

România
Unitatea comercială
Service

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

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

Rusia
Unitatea comercială 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
Unitatea comercială 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 şi Muntenegru
Unitatea comercială Belgrad DIPAR d.o.o.

Kajmakcalanska 54
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 113046677
Fax +381 113809380
dipar@yubc.net

Singapore
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
Service

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

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

Slovacia
Unitatea comercială Sered SEW-Eurodrive SK s.r.o.

Trnavska 920
SK-926 01 Sered

Tel. +421 317891311
Fax +421 317891312
sew@sew-eurodrive.sk

Slovenia
Unitatea comercială
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

Spania
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
Service

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAŃA, 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
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SUA
Unitatea de 
producţie
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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

Unităţi de montaj
Unitatea comercială
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

Alte adrese ale staţiilor de service din SUA pot fi obţinute la cerere.

Suedia
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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

Tailanda
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
Service

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

Tel. +66 38454281
Fax +66 38454288
sewthailand@sew-eurodrive.co.th

Tunisia
Unitatea comercială 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

Turcia
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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

Ungaria
Unitatea comercială
Service

Budapesta 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

Venezuela
Unitatea de montaj
Unitatea comercială
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







Cum se mişcă lumea

Cu oameni care 
gândesc corect 
mai repede 
şi împreună cu 
dumeavoastră
dezvoltă viitorul.

Cu un serviciu, 
care în toată lumea
este la îndemână.

Cu angrenaje şi 
acţionări care 
îmbunătăţesc în 
mod automat 
performanţele 
dvs. de lucru.

Cu un know-how 
extins în cele 
mai importante 
domenii ale 
timpurilor noastre.

Cu calitate fără 
compromisuri 
ale cărei înalte 
standarde fac 
ceva mai uşoară 
munca de zi cu zi.

Cu o prezenţă 
globală pentru 
soluţii rapide şi
convingătoare.
În fiecare loc.

Cu idei novatoare, 
în care mâine se 
află deja soluţia 
pentru poimâine.

Cu prezenţă pe 
Internet, care oferă 
acces 24 de ore pe 
zi la informaţii şi 
actualizări software.

Motoare cu angrenaje \ angrenaje industriale \ electronică pentru acţionări \ automatizare pentru acţionări \ servicii

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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