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Wij hebben iets tegen
corrosie:
Oppervlaktebescherming
en corrosiewering
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Oppervlaktebescherming en corrosiewering

Onze bescherming is standaard …
geheel afgestemd op uw toepassing
SEW-motorreductoren zijn standaard al beschermd tegen de gebruikelijke corrosieve invloeden, zoals bij. vocht, olie, vuil of chemicaliën, in een industrieel milieu.
Samen met een groot aantal doelgerichte aanvullende behandelingen en het toepassen van
speciale grondstoffen, is ook bedrijf onder extreme milieuomstandigheden mogelijk. Het
samenspel tussen de inwendige en uitwendige voorzorgsmaatregelen beschermt de aandrijvingen betrouwbaar tegen schade.
Met een combinatie van de optionele SEW-beschermingsmaatregelen, geheel afgestemd op
uw toepassing, legt u reeds bij de bestelling de basis voor een duurzame aandrijving.
Verlangde bescherming

Oplossingen van SEW-EURODRIVE
Standaard:

Inwendige behandeling en
standaardonderdelen

KS (= bescherming tegen corrosie)

Deklaag

OS1-4 (OS = oppervlaktebescherming)

Anti-passingsroestpasta

NOCO®-FLUID,
toepasbaar bij levensmiddelen volgens USDA-H1
Optioneel:

Beschermde aandrijfassen

Kanisil-laag, van roestvast staal

Aseptische
motorreducter DAS80
met aflak OS4

Beschermingsmaatregelen voor de uitgaande assen
Maatregel

Beschermingsprincipe

Toepassing bij

NOCO®-Fluid

Anti-passingsroestpasta

– uitvoeringen met holle as, om de passingscorrosie te voorkomen
– riemschijven, kettingwielen of koppelingshelften, om de montage te vergemakkelijken
en wrijvingscorrosie te voorkomen
– de bescherming van open, bewerkte delen
die niet (meer) voorzien zijn van corrosiewering

Kanisil-laag op het einde
van de uitgaande as

Oppervlaktesealing van het
loopvlak van de afdichtingsring
van de as

Zeer agressieve omgeving, eventueel in
combinate met Viton-afdichtingsring
van de as

Uitgaande as van
roestvaststaal

Hoogwaardig materiaal

Toepassingen waaraan bijzonder
hoge eisen worden gesteld
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KS: Maatregelen voor inwendige behandeling en
standaardonderdelen
Inwendige
behandeling met
speciale laklaag

Remmen met
ankerschijf van
niet-roestend
materiaal

Niet-roestend
typeplaatje

Niet-roestend bevestigingsmateriaal

RS-lagers voor IP56
Inwendige verfbehandeling met
speciale laklaag

Niet-roestende ontluchtingsschroeven

Inwendige verfbehandeling met speciale
laklaag

Optioneel:
NOCO®-FLUID,
de pasta tegen
uitgaande assen
passingsroest van roestvast staal

Optionele Kanisillaag op het einde
van de uitgaande as
(bij het loopvlak van
de keerring)

OS1-4: Maatregelen voor de deklaag

1 x tweecomponenten aflak

2 x tweecomponenten grondlak

Verschillende laklagen bij
een kegelwielreductor met
een OS2-lak

1 x dompelgrondlak
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Standaardbehandeling
Producten

Oplossingen van SEW-EURODRIVE

Alle

– normale zorgvuldige verwerking
– ontluchtingsventielen over het algemeen van niet-roestend materiaal
– bewerkte flens- en aansluitvlakken, alsmede aseinden die zijn voorzien van een roestwerende laag

KS-behandling
Producten

Oplossingen van SEW-EURODRIVE

Motoren

Extra:
– onderdelen die bedrijfsmatig losgedraaid moeten worden zijn van niet-roestend materiaal
– niet-roestende typeplaatjes
– inwendige verfbehandeling met speciale laklaag

Motoren in IP56

– speciale uitvoering van de lagers (RS op de A-zijde, 2RS op de B-zijde)
– extra afvoer voor condenswater

Remmen en terugloopblokkeringen

– extra bevestiging van de afdichtbanden van de remmen met bandklemmen, en de ankerschijven van niet-roestend materiaal
– explosiebeveiligde remmen BC en BD en terugloopblokkeringen extra behandeld met een speciale laklaag

Variatoren
VARIMOT®
VARIBLOC®

Extra:
– alle onbewerkte inwendige vlakken voorzien van speciale lak
– gas-genitreerde verstelschijven bij de VARIBLOC®
– hardverchroomde aandrijfschijf bij de VARIMOT®
– bevestigingsdelen van niet-roestend materiaal

Aflak
Standaard

Beschrijving

1 x dompelgrondlak
1 x ééncomponent
aflak

OS1

OS2

1 x dompelgrondlak
1 x tweecomponenten
grondlak
1 x tweecomponenten
aflak

1 x dompelgrondlak
2 x tweecomponenten
grondlak
1 x tweecomponenten
aflak

OS3
1 x dompelgrondlak
2 x tweecomponenten
grondlak
2 x tweecomponenten
aflak

OS4

Z

1 x dompelgrondlak
2 x tweecomponenten
grondlak
2 x tweecomponenten
aflak

voor het lakken:
volspuiten van de
contourverdiepingen
met elastisch rubber

Opbouw van
de lagen

–

Norm-laagdikte
ca. µm (NDFT)*
dompelgrondlak

70

150

ééncomponent aflak
(waterbasis)

210

tweecomponenten grondlak
(polyurethaan)

*(NDFT = nominal dry film thickness) overeenkomstig DIN EN ISO 12 944-5

270

tweecomponenten grondlak
(combinaties van epoxyhars)

320

–

tweecomponenten aflak
(polyurethaan)
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Voor iedere toepassing de juiste
beschermingscombinatie
Deklaag

Inwendige
behandeling

Toepassing van de motorreductoren

Standaard

Standaardbehandeling

Normale omgevingscondities:
– binnenopstelling
– verwarmde gebouwen met neutrale atmosfeer
– rel. luchtvochtigheid minder dan 90%
– oppervlaktetemperatuur tot 120°C
– corrosiviteitscategorie C1* (van geen betekenis)

KS-behandeling

Geringe milieubelasting
– binnenopstelling
– onverwarmde gebouwen,waar condensatie kan optreden
– atmosfeer met weinig verontreiniging, meestal agrarische bedrijven
– rel. luchtvochtigheid max. 95%
– oppervlaktetemperatuur tot 120°C
– corrosiviteitscategorie C2* (gering)

OS1

Z**

OS2

Matige milieubelasting
– binnen- en buitenopstelling (bijv. levensmiddelenproductie,
chemische industrie, energiecentrales)
– vochtige productieruimten met enige luchtverontreiniging
– stedelijke en industriële atmosfeer, licht verontreinigd met
zwaveldioxide
– rel. luchtvochtigheid tot 100%
– oppervlaktetemperatuur tot 120°C
– corrosiviteitscategorie C3* (matig)

OS3

Hoge milieubelasting:
– binnen- en buitenopstelling (bijv. rioolwaterzuiveringsinstallaties, galvanische en chemische industrie, zwembaden, botenhuizen boven zeewater)
– industriële omgeving en gebieden aan de kust met matige zilte
belasting
– rel. luchtvochtigheid tot 100%
– oppervlaktetemperatuur tot 120°C
– corrosiviteitscategorie C4* (sterk)

OS4

Zeer hoge milieubelasting:
– gebouwen of omgeving met permanente condensatie en sterke
verontreiniging (mouterij en aseptische, agressieve schoonmaakmiddelen) en vochtige industriële omgeving en agressieve atmosfeer
– rel. luchtvochtigheid tot 100%
– oppervlaktetemperatuur tot 120°C
– corrosiviteitscategorie C5-I* (zeer sterk)

** overeenkomstig DIN EN ISO 12 944-2
** optioneel uitspuiten van contourhoeken: extra uitvoering bij OS1/2/3/4 om vuilopeenhoping en corrosiegevoelige
contourhoeken bij bijzonder ongunstige opstelling te voorkomen
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Hoe we de wereld in beweging houden

Met mensen die snel en
goed denken en samen
met u werken aan de
toekomst.

Met een service die
wereldwijd onder
handbereik is.

Met aandrijvingen
en besturingen die
uw productiviteit
vergroten.

Met compromisloze
kwaliteit die een
storingvrij bedrijf
garandeert.

Met veel knowhow
van de belangrijkste
branches van deze tijd.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Met een wereldwijde aanwezigheid voor snelle en
overtuigende oplossingen.
Overal.

Met innovatieve ideeën,
die morgen al de
oplossing voor overmorgen
in zich hebben.

Met internet dat u 24 uur
per dag toegang biedt
tot informatie, waaronder
software-updates.

SEW-EURODRIVE is overal bij u in de buurt:
Argentinië
Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
Australië
Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
enquires@sew-eurodrive.com.au
België
Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
info@caron-vector.be
Brazilië
Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
sew@sew.com.br
Canada
Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
l.reynolds@sew-eurodrive.ca
Chili
Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
sewsales@entelchile.net
China
Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
gm-tianjin@sew-eurodrive.cn
Colombia
Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
sewcol@andinet.com

Denemarken
Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
sew@sew-eurodrive.dk
Finland
Tel. +358 201 589 300
Fax +358 3 7806-211
sew@sew.fi
Frankrijk
Tel. +33 3 88 73 67 00
Fax +33 3 88 73 66 00
sew@usocome.com
Groot-Brittannië
Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
info@sew-eurodrive.co.uk
Hongarije
Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu
Hong Kong
Tel. +852 2 7960477
Fax +852 2 7959129
sew@sewhk.com
India
Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
mdoffice@seweurodriveindia.com
Italië
Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
sewit@sew-eurodrive.it

Japan
Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
Maleisië
Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
kchtan@pd.jaring.my
Mexico
Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
scmexico@seweurodrive.com.mx
Nieuw-Zeeland
Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
sales@sew-eurodrive.co.nz
Noorwegen
Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
sew@sew-eurodrive.no
Oostenrijk
Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
sew@sew-eurodrive.at
Peru
Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Polen
Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
sew@sew-eurodrive.pl

Portugal
Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
infosew@sew-eurodrive.pt
Rusland
Tel. +7 812 5350430
Fax +7 812 5352287
sew@sew-eurodrive.ru
Singapore
TeI. +65 68621701
Fax +65 68612827
sales@sew-eurodrive.com.sg
Spanje
Tel. +34 9 4431 84-70
Fax +34 9 4431 84-71
sew.spain@sew-eurodrive.es
Thailand
Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.co.th
Tsjechische Republiek
Tel. +420 220121236
Fax +420 220121237
sew@sew-eurodrive.cz
Turkije
Tel. +90 216 4419163
Fax +90 216 3055867
sew@sew-eurodrive.com.tr
Verenigde Staten
Tel. +1 864 439-7537
Fax +1 864 439-0566
cslyman@seweurodrive.com

Venezuela
Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
sewventas@cantv.net
Zuid-Afrika
Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
dross@sew.co.za
Zuid-Korea
Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
master@sew-korea.co.kr
Zweden
Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
info@sew-eurodrive.se
Zwitserland
Tel. +41 61 41717-17
Fax +41 61 41717-00
info@imhof-sew.ch

Vector Aandrijftechniek B. V.
Industrieweg 175 - 3044 AS ROTTERDAM
Postbus 10085 - 3004 AB ROTTERDAM - NL
Telefoon +31 (0) 10 44 63 700
Telefax
+31 (0) 10 41 55 552
Service
+31 (0) 10 44 63 800
Internet
www.vector.nu
E-mail
info@vector.nu

