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1Βασικές επισηµάνσεις για τις οδηγίες χρήσης
Βασικές επισηµάνσεις και ενδεδειγµένη χρήση
1 Βασικές επισηµάνσεις για τις οδηγίες χρήσης
1.1 Βασικές επισηµάνσεις και ενδεδειγµένη χρήση
Αναπόσπαστο µέρος του προϊόντος

Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των βιοµηχανικών
µειωτήρων MC της σειράς MC.. και περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες για τη
λειτουργία και τη συντήρηση. Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα άτοµα που
εκτελούν εργασίες συναρµολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και
συντήρησης στους βιοµηχανικούς µειωτήρες MC...

Ενδεδειγµένη χρήση
Η ενδεδειγµένη χρήση περιλαµβάνει την τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου
λειτουργίας.
Οι βιοµηχανικού µειωτήρες MC.. είναι µειωτήρες που λειτουργούν µαζί µε
ηλεκτροκινητήρες σε βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις. Για χρήση µε άλλα
φορτία πέρα από τα επιτρεπόµενα καθώς και σε εφαρµογές πέρα από τις βιοµηχανικές
και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις θα πρέπει προηγούµενα να συνεννοηθείτε µε την εταιρία
SEW-EURODRIVE.
Υπό την έννοια της Οδηγίας EΕ περί Μηχανών 98/37/EΕ, οι βιοµηχανικοί µειωτήρες
MC.. αποτελούν εξαρτήµατα για τοποθέτηση σε µηχανήµατα και σε εγκαταστάσεις. Στα
πλαίσια εφαρµογής της οδηγίας ΕΕ απαγορεύεται η έναρξη της λειτουργίας µέχρι που
να διαπιστωθεί η συµµόρφωση της τελικής εγκατάστασης προς την οδηγία περί
µηχανών 98/37/EΕ.

Ειδικευµένο προσωπικό
Οι βιοµηχανικοί µειωτήρες MC.. µπορούν να γίνουν αιτία για τραυµατισµό ατόµων και
πρόκληση υλικών ζηµιών. Για αυτό όλες οι εργασίες συναρµολόγησης, εγκατάστασης,
έναρξης λειτουργίας και συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται µόνο από
εκπαιδευµένα άτοµα που γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους.
Το προσωπικό πρέπει να έχει την απαραίτητη εξειδίκευση για την αντίστοιχη εργασία
και επίσης να γνωρίζει τον τρόπο συναρµολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης και
λειτουργίας του µηχανήµατος. Για αυτό το σκοπό πρέπει να µελετήσετε, να κατανοήσετε
και να εφαρµόζετε τις οδηγίες που υπάρχουν στο εγχειρίδιο λειτουργίας και ιδιαίτερα τις
υποδείξεις ασφαλείας.

Υποχρέωση εγγύησης
Οι λανθασµένες ενέργειες και οι λοιποί χειρισµοί που δεν γίνονται σύµφωνα µε τις
οδηγίες αυτού του εγχειριδίου, επηρεάζουν αρνητικά τις ιδιότητες του µειωτήρα
στροφών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα την παύση της υποχρέωσης της εταιρίας SEW-
EURODRIVE GmbH & Co KG για παροχή κάλυψης στα πλαίσια της εγγύησης.

Ονόµατα προϊόντων και εµπορικά σήµατα
Οι µάρκες και τα ονόµατα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν
εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα σήµατα του εκάστοτε κατόχου των αντίστοιχων
δικαιωµάτων.

Απόρριψη (Παρακαλούµε ακολουθήστε τους ισχύοντες κανονισµούς):
• Η αποκοµιδή µερών του κελύφους, γραναζιών, αξόνων και αντιτριβικών εδράνων

των µειωτήρων πρέπει να γίνεται ως σκραπ χάλυβα. Αυτό ισχύει και για µέρη από
φαιό χυτοσίδηρο, εφ' όσον δεν πραγµατοποιείται χωριστή συλλογή.

• Τα άχρηστα λάδια πρέπει να συγκεντρώνονται και να ανακυκλώνονται όπως
προβλέπεται.
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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1.2 ∆ιευκρινήσεις σχετικά µε τα σύµβολα

1.3 Επισηµάνσεις λειτουργίας

Άµεσος κίνδυνος
Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο, ο οποίος µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς
ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς.

Προειδοποίηση
Επισηµαίνει έναν πιθανό κίνδυνο, ο οποίος µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα σοβαρούς
ή και θανατηφόρους τραυµατισµούς. Αυτό το σύµβολο χρησιµοποιείται επίσης για
προειδοποίηση από τυχόν υλικές ζηµιές.

Προσοχή
Επισηµαίνει µια πιθανά απειλητική κατάσταση, η οποία µπορεί να έχει σαν αποτέλεσµα
ζηµιές στο µηχάνηµα ή στον περιβάλλοντα χώρο.

Επισήµανση
Παραπέµπει σε χρήσιµες πληροφορίες π.χ. για την έναρξη λειτουργίας.

Επισήµανση τεκµηρίωσης
Παραπέµπει σε µία τεκµηρίωση, π.χ. οδηγίες λειτουργίας, κατάλογος, φύλλο στοιχείων. 

• Παρακαλούµε, συµβουλευθείτε τη SEW-EURODRIVE σε περίπτωση που
χρειαστεί κάποια µελλοντική αλλαγή στους κατασκευαστικούς τύπους.

• Οι βιοµηχανικοί µειωτήρες της σειράς MC.. παραδίδονται χωρίς πλήρωση
λαδιού. Συµβουλευθείτε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην πινακίδα
τύπου!

• Ανατρέξτε στις οδηγίες που δίνονται στις ενότητες "Μηχανολογική
Εγκατάσταση" και "Εκκίνηση"!
Β
∆
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Εισαγωγή
2 Οδηγίες ασφαλείας
2.1 Εισαγωγή

2.2 Γενικές υποδείξεις

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους και µετά, στους βιοµηχανικούς µειωτήρες και
στους ηλεκτροκινητήρες υπάρχουν:
• Ηλεκτροφόρα τµήµατα
• Κινούµενα µέρη
• Καυτές επιφάνειες

Οι παρακάτω εργασίες επιτρέπεται να εκτελούνται µόνο από ειδικευµένους τεχνικούς:
• Τοποθέτηση / συναρµολόγηση
• Σύνδεση
• Έναρξη λειτουργίας
• Συντήρηση
• Επιδιόρθωση

Ταυτόχρονα πρέπει να τηρούνται οι παρακάτω επισηµάνσεις και οδηγίες:
• Οι αντίστοιχες οδηγίες λειτουργίας και τα διαγράµµατα συνδεσµολογίας
• Οι πινακίδες προειδοποίησης και ασφάλειας στο µειωτήρα
• Οι συγκεκριµένες διατάξεις και οι απαιτήσεις που ισχύουν για την εγκατάσταση
• Οι εθνικές / τοπικές διατάξεις για την ασφάλεια και την πρόληψη ατυχηµάτων

Οι ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας αφορούν στη χρήση των βιοµηχανικών µειωτήρων της
σειράς MC...
Εάν χρησιµοποιείτε ηλεκτροµειωτήρες θα πρέπει να συµβουλεύεστε και τις οδηγίες
ασφαλείας για τους ηλεκτροκινητήρες, που περιλαµβάνονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια
λειτουργίας.
Παρακαλούµε, λάβετε επίσης υπόψη σας τις συµπληρωµατικές οδηγίες
ασφαλείας που περιέχονται στις επί µέρους ενότητες του παρόντος εγχειριδίου.

Μην εγκαθιστάτε και µη λειτουργείτε προϊόντα που έχουν υποστεί βλάβες.
Σε περίπτωση ζηµιάς, παρακαλούµε να υποβάλλετε αµέσως καταγγελία στην εταιρεία
µεταφοράς.

Σοβαροί τραυµατισµοί και υλικές ζηµιές µπορούν να προκληθούν από:
• Λανθασµένη χρήση
• Κακή εγκατάσταση ή χειρισµό
• Αφαίρεση των απαραίτητων προστατευτικών καλυµµάτων ή του κελύφους, ενώ αυτό

δεν επιτρέπεται
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Μεταφορά Αµέσως µετά την παραλαβή επιθεωρήστε το µηχάνηµα για τυχόν ζηµιές που
µπορεί να έχει υποστεί κατά τη µεταφορά. Ενηµερώστε τη µεταφορική εταιρία
αµέσως. Κατά περίπτωση ίσως να µην πρέπει να γίνει έναρξη της λειτουργίας.

Έναρξη 
λειτουργίας / 
λειτουργία

Για τη δοκιµαστική λειτουργία χωρίς στοιχεία µετάδοσης κίνησης ασφαλίστε τις σφήνες
του άξονα. Ούτε και κατά τις δοκιµές δεν επιτρέπεται να θέτετε εκτός λειτουργίας τα
συστήµατα επιτήρησης και προστασίας.
Σταµατήστε τον κύριο ηλεκτροκινητήρα εάν αµφιβάλετε για αποκλίσεις που µπορεί να
παρουσιάζονται από την κανονική λειτουργία (όπως αυξηµένη θερµοκρασία, θόρυβος,
κραδασµοί). Εντοπίστε την αιτία και επικοινωνήστε µε τη SEW-EURODRIVE, εάν
χρειαστεί.

Επιθεώρηση και 
συντήρηση

Ακολουθήστε τις υποδείξεις του κεφαλαίου "Επιθεώρηση και συντήρηση".

2.3 Προσωπικός εξοπλισµός προστασίας
Κατά τις εργασίες στο µειωτήρα θα πρέπει να φοράτε:
• Εφαρµοστά ρούχα (µικρή αντοχή στο σχίσιµο, στενά µανίκια, όχι δακτυλίδια κλπ.).
• Γυαλιά για την προστασία των µατιών από εκσφενδονιζόµενα εξαρτήµατα και υγρά.
• Παπούτσια ασφαλείας, για την προστασία από την πτώση εξαρτηµάτων µεγάλου

βάρους και από το γλίστρηµα σε ολισθηρές επιφάνειες.
• Ωτασπίδες, για την προστασία από τις βλάβες ακοής σε στάθµη θορύβου άνω των

80 dB (A).

Ελέγξτε τη σωστή φορά περιστροφής σε κατάσταση αποσύµπλεξης. Ελέγξτε εάν
υπάρχουν ασυνήθιστοι θόρυβοι κατά την περιστροφή.
Ο
Π
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Μεταφορά των βιοµηχανικών µειωτήρων
2.4 Μεταφορά των βιοµηχανικών µειωτήρων
Βιδωτοί κρίκοι 
µεταφοράς

Σφίξτε καλά τους βιδωτούς κρίκους µεταφοράς [1]. Είναι σχεδιασµένοι µόνο για το
βάρος του βιοµηχανικού µειωτήρα στροφών, συνυπολογιζοµένου του βάρους του
ηλεκτροκινητήρα ο οποίος συνδέεται µέσω προσαρµογέα ηλεκτροκινητήρα. Μην
προσθέτετε επιπλέον φορτίο.

• Ο κύριος µειωτήρας στροφών πρέπει να ανυψώνεται µόνο µε χρήση σχοινιών
ή αλυσίδων ανύψωσης, περασµένων µέσα από τους δύο βιδωτούς κρίκους
µεταφοράς του κύριου µειωτήρα στροφών. Το βάρος του µειωτήρα στροφών
αναγράφεται στην πινακίδα τύπου ή στο φύλλο διαστάσεων. Τα φορτία και οι
κανονισµοί που καθορίζονται στην πινακίδα τύπου πρέπει να τηρούνται
πάντοτε.

• To µήκος των αλυσίδων ή των σχοινιών ανύψωσης πρέπει να υπολογίζεται
µε τέτοιο τρόπο, ώστε η γωνία που σχηµατίζουν οι αλυσίδες ή τα σχοινιά να
µην υπερβαίνει τις 45°.

• Οι βιδωτοί κρίκοι του ηλεκτροκινητήρα, του βοηθητικού µειωτήρα στροφών ή
του πρωτεύοντος µειωτήρα στροφών δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για
µεταφορά (Æ παρακάτω εικόνες)!

Κάθετος κατα-
σκευαστικός τύπος (V)

Όρθιος κατα-
σκευαστικός τύπος (E)

Οριζόντιος κατα-
σκευαστικός τύπος (L)

51375AXX
Εικόνα 1: Θέσεις των βιδωτών κρίκων µεταφοράς

52086AXX
Εικόνα 2: Μη χρησιµοποιείτε τους βιδωτούς κρίκους του ηλεκτροκινητήρα για τη µεταφορά

[1]

[1]
[1]

[1]
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• Αν χρειάζεται, χρησιµοποιήστε κατάλληλο εξοπλισµό µεταφοράς µε την
απαραίτητη αντοχή. Πριν από την εκκίνηση, αφαιρέστε τους ασφαλιστικούς
µηχανισµούς που χρησιµοποιήθηκαν κατά τη µεταφορά.

Μεταφορά 
βιοµηχανικών 
µειωτήρων MC.. 
µε προσαρµογέα 
ηλεκτροκινητήρα

Οι βιοµηχανικοί µειωτήρες της σειράς MC.P..  / MC.R..  µε προσαρµογέα ηλεκτρο-
κινητήρα (Æ παρακάτω εικόνα) επιτρέπεται να µεταφέρονται µόνο µε χρήση σχοινιών
/ αλυσίδων ανύψωσης [2] ή ιµάντων ανύψωσης [1],  υπό γωνίες 90° (κατα-
κόρυφα) έως 70°. 

52112AXX
Εικόνα 3: Μη χρησιµοποιείτε τους βιδωτούς κρίκους του ηλεκτροκινητήρα για τη µεταφορά

52110AXX
Εικόνα 4: Μεταφορά βιοµηχανικού µειωτήρα στροφών µε προσαρµογέα ηλεκτροκινητήρα – Μη χρησιµοποιείτε τους 

βιδωτούς κρίκους του ηλεκτροκινητήρα

90°-70°[1] [2]
<70°

[1][2]
Ο
Μ
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2Οδηγίες ασφαλείας
Μεταφορά των βιοµηχανικών µειωτήρων
Μεταφορά 
βιοµηχανικών 
µειωτήρων 
στροφών MC.. 
σε πλαίσιο 
θεµελίωσης

Οι βιοµηχανικοί µειωτήρες στροφών της σειράς MC.. οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι
σε πλαίσιο θεµελίωσης (Æ παρακάτω εικόνα) πρέπει να µεταφέρονται µόνο µε
σχοινιά ανύψωσης [1] ή αλυσίδες (υπό γωνία 90°), κάθετα προς το πλαίσιο
θεµελίωσης:

Μεταφορά 
βιοµηχανικών 
µειωτήρων 
στροφών MC.. 
σε µεταβλητή 
(περιστρεφόµενη) 
βάση

Οι βιοµηχανικοί µειωτήρες στροφών της σειράς MC.. οι οποίοι είναι τοποθετηµένοι
σε µεταβλητή βάση (Æ παρακάτω εικόνα), πρέπει να µεταφέρονται µόνο µε χρήση
ιµάντων ανύψωσης [1] και σχοινιών ανύψωσης [2],  υπό γωνίες 90° (κάθετα) έως
70°. 

51376AXX
Εικόνα 5: Μεταφορά βιοµηχανικών µειωτήρων στροφών MC.. σε πλαίσιο θεµελίωσης

90° 90°

[1] [1]

52081AXX
Εικόνα 6: Μεταφορά βιοµηχανικών µειωτήρων στροφών MC.. σε µεταβλητή (περιστρεφόµενη) 

βάση

90°-70°
<70°

[1] [2] [1] [2]
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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2 δηγίες ασφαλείας
εταφορά των βιοµηχανικών µειωτήρων

12
Μεταφορά 
βιοµηχανικών 
µειωτήρων 
στροφών MC.. 
µε σύστηµα 
µετάδοσης µε 
σφηνοειδείς 
ιµάντες

Οι βιοµηχανικοί µειωτήρες στροφών της σειράς MC.. µε σύστηµα µετάδοσης µε
σφηνοειδείς ιµάντες επιτρέπεται να µεταφέρονται µόνο µε χρήση ιµάντων
ανύψωσης [1] και σχοινιών ανύψωσης [2], υπό γωνίες 90° (κάθετα). Οι βιδωτοί
κρίκοι του ηλεκτροκινητήρα δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά.

52111AXX
Εικόνα 7: Μεταφορά των βιοµηχανικών µειωτήρων MC.. µε σύστηµα µετάδοσης µε σφηνοειδείς 

ιµάντες

[1] [1]

[2]

90°

90
°

[1]
[1]

[2]
Ο
Μ
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2Οδηγίες ασφαλείας
Αντιδιαβρωτική προστασία και προστασία επιφάνειας
2.5 Αντιδιαβρωτική προστασία και προστασία επιφάνειας

Εισαγωγή Η αντιδιαβρωτική προστασία και η προστασία της επιφάνειας των µειωτήρων
αποτελείται από τρία βασικά µέρη:
1. Βαφή

• Βασική βαφή K7 E160/2
• Προαιρετική βαφή υψηλής αντοχής K7 E260/3

2. Αντιδιαβρωτική προστασία µειωτήρα µε
• εσωτερική και 
• εξωτερική προστασία

3. Συσκευασία µειωτήρα
• Βασική συσκευασία (παλέτα)
• Ξυλοκιβώτιο
• Συσκευασία για θαλάσσια µεταφορά

Βασικό σύστηµα 
βαφής K7 E160/2

Βαφή σύµφωνα µε το TEKNOS EPOXY SYSTEM K7 µε βάση την εποξική βαφή
TEKNOPLAST HS 150.

Απόχρωση: RAL 7031, µπλε γκρι

Προστατευτικά 
καλύµµατα

Για τα προστατευτικά καλύµµατα χρησιµοποιείται εποξικό χρώµα σε σκόνη (EP).
Πάχος επίστρωσης: 65 µm
Απόχρωση: TM 1310 PK, προειδοποίηση σε κίτρινο χρώµα

Σύστηµα βαφής 
υψηλής αντοχής 
K7 E 260/3

Βαφή σύµφωνα µε το TEKNOS EPOXY SYSTEM K7 µε βάση την εποξική βαφή
TEKNOPLAST HS 150.

Προαιρετική 
απόχρωση

∆ιατίθενται και άλλες αποχρώσεις κατόπιν συνεννόησης.

Οι πληροφορίες αυτού του κεφαλαίου ισχύουν µόνον για τους βιοµηχανικούς µειωτήρες
της σειράς MC.. που εγκαθίστανται στην Ευρώπη. Σε άλλες γεωγραφικές περιοχές
χρησιµοποιούνται ενδεχοµένως άλλα συστήµατα βαφής. Παρακαλώ επικοινωνήστε µε
το συνεργείο εγκατάστασης της SEW-EURODRIVE για τους βιοµηχανικούς µειωτήρες
MC... 

Σύστηµα διπλής επίστρωσης K7 E 160/2 Πάχος

• Εποξικό αστάρι 60 µm

• Teknoplast HS 150 100 µm

ΣΥΝΟΛΟ 160 µm

Σύστηµα τριπλής επίστρωσης, E 260/3 Πάχος

• Εποξικό αστάρι 60 µm

• Teknoplast HS 150 2x100 µm

Συνολικό πάχος 260 µm
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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2 δηγίες ασφαλείας
ντιδιαβρωτική προστασία και προστασία επιφάνειας

14
Χρήση του 
συστήµατος 
βαφής

Συνθήκες 
αποθήκευσης και 
µεταφοράς

Οι βιοµηχανικοί µειωτήρες στροφών της σειράς MC.. παραδίδονται χωρίς πλήρωση
λαδιού. Απαιτούνται διαφορετικά συστήµατα προστασίας, ανάλογα µε τη διάρκεια
αποθήκευσης και τις συνθήκες του περιβάλλοντος:

Βασική 
προστασία / 
εσωτερικά

• Οι µειωτήρες στροφών υποβάλλονται σε δοκιµαστική λειτουργία µε προστατευτικό
λάδι. Πριν από την αποστολή το προστατευτικό λάδι αφαιρείται από τη SEW-
EURODRIVE. Το στρώµα του προστατευτικού λαδιού που παραµένει στα εσωτερικά
µέρη χρησιµεύει στη βασική προστασία.

Βασική 
προστασία/ 
εξωτερικά

• Οι τσιµούχες λαδιού και οι επιφάνειες στεγανοποίησης προστατεύονται µε το
κατάλληλο γράσο για έδρανα.

• Οι άβαφες επιφάνειες (συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών) διαθέτουν µία
προστατευτική επίστρωση. Αφαιρέστε την προστατευτική επίστρωση µε ένα
διαλυτικό µέσο, πριν τοποθετήσετε τα άλλα στοιχεία επάνω στις επιφάνειες.

Επιβάρυνση του 
περιβάλλοντος Καµία Χαµηλή Μέτρια Υψηλή Πολύ υψηλή

Τυπικές συνθήκες 
περιβάλλοντος

Μη θερµαινόµενα 
κτίρια, εντός των 
οποίων µπορούν 
να σχηµατιστούν 
συµπυκνώµατα.

Περιβάλλοντα µε 
περιορισµένη 

ρύπανση. Κυρίως 
αγροτικές περιοχές.

Αίθουσες παραγωγής 
µε υψηλή υγρασία και 

µικρή ρύπανση του 
αέρα.

Αστικό και βιοµηχανικό 
περιβάλλον, ρύπανση 
µε διοξείδιο του θείου. 
Παράκτιες περιοχές µε 

περιορισµένη 
επιβάρυνση αλάτων.

Βιοµηχανικές και 
παράκτιες περιοχές 

µε µέτρια 
επιβάρυνση 
αλάτων.

Χηµικές 
εγκαταστάσεις

Κτίρια ή περιοχές 
µε σχεδόν µόνιµη 
υγρασία και µεγάλη 

ρύπανση.

Βιοµηχανικές 
περιοχές µε υψηλή 
υγρασία του αέρα 

και καυστική 
ατµόσφαιρα.

Συναρµολόγηση Εσωτερικά Εσωτερικά Εσωτερικά ή υπαίθρια Εσωτερικά ή 
υπαίθρια

Εσωτερικά ή 
υπαίθρια

Σχετική υγρασία < 90 % έως 95 % έως 100 % έως 100 % έως 100 %

Προτεινόµενο 
σύστηµα βαφής

Βασικό σύστηµα 
βαφής

 K7 E160/2

Βασικό σύστηµα 
βαφής

 K7 E160/2

Βασικό σύστηµα βαφής
 K7 E160/2

Σύστηµα βαφής 
υψηλής αντοχής

 K7 E260/3

Επικοινωνία µε τη
SEW-EURODRIVE

∆ιάρκεια 
αποθήκευσης: 
έως … µήνες

Συνθήκες αποθήκευσης
Αντιδιαβρωτική προστασία µειωτήρα

Συνθήκες µεταφοράς
Συσκευασία µειωτήρα

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ, 
στεγασµένα

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ, 
θερµαινόµενα 

(0…+20 °C)

Αποθήκευση σε 
παράκτια περιοχή 

ΥΠΑΙΘΡΙΑ, 
στεγασµένα

Αποθήκευση σε 
παράκτια 
περιοχή 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ

Χερσαία 
µεταφορά

Θαλάσσια 
µεταφορά

6
Βασική προστασία Βασική προστασία Επικοινωνία µε τη 

SEW-EURODRIVE
Προστασία 

µακράς διαρκείας
Βασική 

συσκευασία
Συσκευασία 
για θαλάσσια 

µεταφορά

12
Επικοινωνία µε τη 

SEW-EURODRIVE
Βασική προστασία Επικοινωνία µε τη 

SEW-EURODRIVE
Προστασία 

µακράς διαρκείας
Βασική 

συσκευασία
Συσκευασία 
για θαλάσσια 

µεταφορά

24
Προστασία µακράς 

διαρκείας
Επικοινωνία µε τη 

SEW-EURODRIVE
Επικοινωνία µε τη 

SEW-EURODRIVE
Προστασία 

µακράς διαρκείας
Βασική 

συσκευασία
Συσκευασία 
για θαλάσσια 

µεταφορά

36
Επικοινωνία µε τη 

SEW-EURODRIVE
Προστασία µακράς 

διαρκείας
Επικοινωνία µε τη 

SEW-EURODRIVE
Προστασία 

µακράς διαρκείας
Βασική 

συσκευασία
Συσκευασία 
για θαλάσσια 

µεταφορά
Ο
Α
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2Οδηγίες ασφαλείας
Αντιδιαβρωτική προστασία και προστασία επιφάνειας
• Τα µικρά ανταλλακτικά καθώς και τα µη συνδεδεµένα εξαρτήµατα, όπως βίδες και
παξιµάδια, παρέχονται σε πλαστικές σακούλες µε αντισκωριακή προστασία
(σακούλες µε αντισκωριακή προστασία VCI).

• Οι οπές µε σπείρωµα και οι τυφλές οπές καλύπτονται µε πλαστικές τάπες.
• Η βίδα εξαερισµού (θέση Æ κεφάλαιο "Κατασκευαστικοί τύποι") είναι ήδη

τοποθετηµένη από το εργοστάσιο.

Βασική 
προστασία/ 
συσκευασία

Χρησιµοποιείται η βασική συσκευασία: Ο µειωτήρας στροφών παραδίδεται σε
στερεωµένος σε παλέτα και χωρίς κάλυµµα.

Προστασία 
µακράς 
διαρκείας / 
εσωτερικά

Προστασία εσωτερικού του µειωτήρα στροφών, επιπλέον της "βασικής προστασίας": 
• Στην οπή πλήρωσης λαδιού ψεκάζεται ένα διαλυτικό µέσο µε τη µορφή αναστολέα

αέριας φάσης.
• Η βίδα εξαερισµού αντικαθίσταται από µία βιδωτή τάπα (πριν από την έναρξη

λειτουργίας θα πρέπει η βιδωτή τάπα να αντικατασταθεί πάλι από τη βίδα
εξαέρωσης. Η βίδα εξαέρωσης στερεώνεται χωριστά στον µειωτήρα).

55871AXX
Εικόνα 8: Βασική προστασία/ συσκευασία

• Εάν ο µειωτήρας αποθηκευτεί για διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών, θα
πρέπει να ελέγχεται τακτικά η βαφή και η προστατευτική επίστρωση των
άβαφων επιφανειών. Εάν χρειαστεί, θα πρέπει να επισκευαστούν τα σηµεία
από τα οποία έχει αφαιρεθεί η βαφή ή η προστατευτική επίστρωση.

• Ο άξονας εξόδου θα πρέπει να περιστραφεί µε µία τουλάχιστον στροφή, ώστε
να αλλαχθεί η θέση των στοιχείων κύλισης στα έδρανα του άξονα εισόδου και
εξόδου. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε έξι µήνες µέχρι
την έναρξη λειτουργίας.

• Κατά το άνοιγµα του µειωτήρα απαγορεύεται η χρήση ανοικτής φλόγας,
σπινθήρων ή θερµών αντικειµένων. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης των
αναθυµιάσεων του διαλυτικού µέσου.

• Λάβετε προληπτικά µέτρα για την προστασία του προσωπικού από τους
ατµούς του διαλυτικού µέσου. Βεβαιωθείτε ότι αποφεύγεται η χρήση ανοικτής
φλόγας όταν ψεκάζεται το διαλυτικό µέσο καθώς και όταν εξατµίζεται.
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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2 δηγίες ασφαλείας
ντιδιαβρωτική προστασία και προστασία επιφάνειας

16
Προστασία 
µακράς 
διαρκείας / 
εξωτερικά

• Οι τσιµούχες λαδιού και οι επιφάνειες στεγανοποίησης προστατεύονται µε το
κατάλληλο γράσο.

• Οι άβαφες επιφάνειες (συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών) διαθέτουν µία
προστατευτική επίστρωση. Αφαιρέστε την προστατευτική επίστρωση µε ένα
διαλυτικό µέσο, πριν τοποθετήσετε τα άλλα στοιχεία επάνω σ' αυτές τις επιφάνειες.

• Τα µικρά ανταλλακτικά καθώς και τα µη συνδεδεµένα εξαρτήµατα, όπως βίδες και
παξιµάδια, παρέχονται σε πλαστικές σακούλες µε αντισκωριακή προστασία
(σακούλες µε αντισκωριακή προστασία VCI).

• Οι οπές µε σπείρωµα και οι τυφλές οπές καλύπτονται µε πλαστικές τάπες.
• Η βίδα εξαερισµού (θέση Æ κεφάλαιο "Κατασκευαστικοί τύποι") είναι ήδη

τοποθετηµένη από το εργοστάσιο.

Προστασία 
µακράς 
διαρκείας / 
συσκευασία

• Χρησιµοποιείται η συσκευασία για τη θαλάσσια µεταφορά: Ο µειωτήρας στροφών
συσκευάζεται σε ξυλοκιβώτιο, κατάλληλο για θαλάσσιες µεταφορές, και παραδίδεται
σε παλέτα.

Εναλλακτική 
συσκευασία

Προαιρετικά ο µειωτήρας µπορεί να παραδοθεί σε ξυλοκιβώτιο, µε τη βασική προστασία
µειωτήρα.

57585AXX
Εικόνα 9: Προστασία µακράς διαρκείας / συσκευασία

• Εάν ο µειωτήρας αποθηκευτεί για διάστηµα µεγαλύτερο των 6 µηνών, θα
πρέπει να ελέγχεται τακτικά η βαφή και η προστατευτική επίστρωση των
άβαφων επιφανειών. Εάν χρειαστεί, θα πρέπει να επισκευαστούν τα σηµεία
από τα οποία έχει αφαιρεθεί η βαφή ή η προστατευτική επίστρωση.

• Ο άξονας εξόδου θα πρέπει να περιστραφεί µε µία τουλάχιστον στροφή, ώστε
να αλλαχθεί η θέση των στοιχείων κύλισης στα έδρανα του άξονα εισόδου και
εξόδου. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε έξι µήνες µέχρι
την έναρξη λειτουργίας.

• Η προστασία µακράς διαρκείας για το εσωτερικό του µειωτήρα µε διαλυτικό
µέσο σε µορφή αναστολέα αέριας φάσης θα πρέπει να επαναλαµβάνεται κάθε
24 / 36 µήνες µέχρι την έναρξη λειτουργίας (σύµφωνα µε τον πίνακα "Συνθήκες
αποθήκευσης και µεταφοράς").
Ο
Α
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3∆οµή µειωτήρα
Βασική δοµή των βιοµηχανικών µειωτήρων της σειράς MC..P..
3 ∆οµή µειωτήρα

3.1 Βασική δοµή των βιοµηχανικών µειωτήρων της σειράς MC..P..

Οι παρακάτω απεικονίσεις έχουν σκοπό να διευκολύνουν την αντιστοίχηση των
εξαρτηµάτων στους καταλόγους ανταλλακτικών. Ανάλογα µε το µέγεθος και τον τύπο
του µειωτήρα µπορεί να υπάρχουν διαφορές!

51718AXX
Εικόνα 10: Βασική δοµή των βιοµηχανικών µειωτήρων της σειράς MC..P..

[001] Κέλυφος µειωτήρα [131] Σφήνα [299] Γρανάζι [410] Έδρανο

[010] Καπάκι εδράνου [180] Στεγανοποιητικός 
δακτύλιος άξονα

[301] Άξονας πινιόν [411] Έδρανο κύλισης

[015] Καπάκι εδράνου [195] Παρέµβυσµα [310] Έδρανο [430] Σφήνα

[025] Καπάκι εδράνου [199] Τελικό γρανάζι [331] Σφήνα [434] Κάλυµµα

[040] Καπάκι εδράνου [201] Άξονας πινιόν [340] Αποστάτης [438] Χιτώνιο

[070] Καπάκι µειωτήρα [210] Έδρανο [342] Αποστάτης [443] Χιτώνιο απόστασης

[075] Καπάκι [231] Σφήνα [395] Παρέµβυσµα [480] Στεγανοποιητικός 
δακτύλιος άξονα

[100] Άξονας εξόδου [242] Αποστάτης [399] Γρανάζι [495] Παρέµβυσµα

[110] Έδρανο [243] Αποστάτης [401] Άξονας εισόδου [725] Βιδωτός κρίκος ανύψωσης

[130] Σφήνα [295] Παρέµβυσµα

[015]
[195]

[110]

[131]

[130]

[100]

[040]

[231]

[201]
[210]

[295]
[242]

[342]

[434]
[395]

[310]
[340]

[438]
[480]

[495]
[411]

[401]
[430]

[070]

[199]

[725]
[299]

[110]

[180]

[195]

[010]

[295]
[210]

[243]
[025]

[342]

[395]
[310]

[331]

[301]

[399] [443]

[410]
[495 ]

[001]

[725]

MC2P..

[075]
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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3.2 Βασική δοµή των βιοµηχανικών µειωτήρων στροφών της σειράς MC..R..

51399AXX
Εικόνα 11: Βασική δοµή των βιοµηχανικών µειωτήρων στροφών της σειράς MC..R..

[001] Κέλυφος µειωτήρα [131] Σφήνα [299] Γρανάζι [410] Έδρανο

[010] Καπάκι εδράνου [180] Στεγανοποιητικός δακτύλιος 
άξονα

[301] Άξονας πινιόν [411] Έδρανο

[015] Καπάκι εδράνου [195] Παρέµβυσµα [310] Έδρανο [422] Χιτώνιο εδράνου

[025] Καπάκι εδράνου [199] Τελικό γρανάζι [331] Σφήνα [423] Χιτώνιο εδράνου

[040] Κάλυµµα [201] Άξονας πινιόν [340] Αποστάτης [430] Σφήνα

[070] Καπάκι µειωτήρα [210] Έδρανο [341] Αποστάτης [436] Χιτώνιο κύλισης

[080] Καπάκι εδράνου [231] Σφήνα [342] Αποστάτης [470] Παξιµάδι σύσφιξης

[100] Άξονας εξόδου [242] Αποστάτης [395] Παρέµβυσµα [480] Στεγανοποιητικός 
δακτύλιος άξονα

[110] Έδρανο [243] Αποστάτης [399] Κωνικό γρανάζι [495] Παρέµβυσµα

[130] Σφήνα [295] Παρέµβυσµα [401] Άξονας κωνικού πινιόν [725] Βιδωτός κρίκος
ανύψωσης

[015]
[195]

[110]

[070]

[199]

[725]
[299]

[110]

[180]

[195]

[010]

[725]

[231]

[201]
[210]

[295]
[242]

[342]

[395]
[310]

[025]

[342] [25]

[395]

[310]

[295]

[210]

[243]

[331]

[301]

[340]

[341]
[399]

[040]

[480]

[423]

[080]

[436]

[470]

[411]

[495]

[410]

[401]
[001]

[422]

[430]

[131]
[100]
∆
Β
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Περιγραφή τύπου, πινακίδες τύπου
3.3 Περιγραφή τύπου, πινακίδες τύπου
Παράδειγµα περιγραφής τύπου

MC 2 R L S F 05

Κατασκευαστικό µέγεθος: 02 ... 09

Έδραση µειωτήρα στροφών:
F = Έδραση µε πέλµατα
T = Βραχίονας ροπής

Τύπος άξονα εξόδου (LSS):
S = Συµπαγής άξονας
H = Κοίλος άξονας (σύνδεση µε σφήνα ή µε δίσκο σύσφιξης)

Κατασκευαστικός τύπος:
L = Οριζόντια
V = Κάθετα
E = Όρθια

Έκδοση µειωτήρα στροφών:
R = Γωνιακός µειωτήρας στροφών µε ελικοειδή κωνικά γρανάζια
P = Μειωτήρας στροφών µε ελικοειδή γρανάζια

Αριθµός βαθµίδων µειωτήρα στροφών:
2 = ∆ύο βαθµίδες
3 = Τρεις βαθµίδες

Σειρά βιοµηχανικού µειωτήρα στροφών
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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εριγραφή τύπου, πινακίδες τύπου
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Παράδειγµα: Πινακίδα τύπου βιοµηχανικού µειωτήρα της σειράς MC.., SEW-EURODRIVE

57523AXX

SEW-EURODRIVESEW-EURODRIVE Bruchsal / Germany

Type

Nr. 1

PK1

norm. min. max.

MK2

n1

n2

Operation instructione have to be observed!

Made by 

Nr. 2

i

FS

FR1

FR2

FA1

1 :

[kN]

[kN]

[kN]

[kN]FA2

[kg]

Year

Mass

[kW]

[kNm]

[1/min]

[1/min]

Lubricant

Qty of greasing points Fans

MC3RLSF02

16.5

2.04

1500

73.8

16.5

2.04

1500

73.8

16.5

2.04

1500

73.8

SEW -Finland

2

Mineral Oil ISO VG 460 EPPAO - 7 ltr. 2003

219

0

0

0

0

3.64

20.3123

K346303 30764647

0

Type Περιγραφή τύπου

Nr. 1 Αριθµός κατασκευής 1: Κωδικός παραγγελίας EURODRIVE 
(π.χ. κωδικός παραγγελίας SAP)

Nr. 2 Αριθµός κατασκευής 2: (Κωδικός του εργοστασίου κατασκευής / 
συναρµολόγησης)

PK1

norm.
[kW]

Ισχύς λειτουργίας στον άξονα εισόδου @ n1 κανον.
min. Ισχύς λειτουργίας στον άξονα εξόδου @ n1 ελάχ.
max Ισχύς λειτουργίας στον άξονα εξόδου @ n1 µέγ.

MK2

norm.
[kNm]

Ροπή λειτουργίας στο LSS @ n1 κανον.
min. Ροπή λειτουργίας στο LSS @ n1 ελάχ.
max Ροπή λειτουργίας στο LSS @ n1 µεγ.

n1

norm.
[σ.α.λ.]

Στροφές λειτουργίας (HSS)
min. Υπάρχουσες ελάχιστες στροφές λειτουργίας (HSS)
max Υπάρχουσες µέγιστες στροφές λειτουργίας (HSS)

n2

norm.
[σ.α.λ.]

Στροφές εξόδου (LSS)
min. Υπάρχουσες ελάχιστες στροφές εξόδου (LSS)
max Υπάρχουσες µέγιστες στροφές εξόδου (LSS)

Made by Τοποθεσία συναρµολόγησης/κατασκευής του µειωτήρα
norm. Κανονικό σηµείο λειτουργίας
min. Ελάχιστο σηµείο λειτουργίας
max Μέγιστο σηµείο λειτουργίας
i Ακριβής σχέση µετάδοσης του µειωτήρα
FS Συντελεστής λειτουργίας
FR1 [kN] Υπάρχουσα ακτινική δύναµη στο HSS
FR2 [kN] Υπάρχουσα ακτινική δύναµη στο LSS
FA1 [kN] Υπάρχουσα αξονική δύναµη στο HSS
FA2 [kN] Υπάρχουσα αξονική δύναµη στο LSS
∆
Π
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Περιγραφή τύπου, πινακίδες τύπου
Παράδειγµα: Πινακίδα τύπου βιοµηχανικού µειωτήρα της σειράς MC.., SEW-EURODRIVE

Mass [kg] Βάρος µειωτήρα στροφών

Qty of greasing points: Αριθµός των σηµείων λίπανσης (π.χ. σε λιπαινόµενες τσιµούχες λαβυρίνθου 
ή σε συστήµατα στεγανοποίησης Drywell)

Fans Αριθµός των ανεµιστήρων που έχουν εγκατασταθεί στο µειωτήρα
Lubricant Τύπος λαδιού και κατηγορία ιξώδους / ποσότητα λαδιού
Year Έτος κατασκευής
IM Κατασκευαστικός τύπος: Θέση µειωτήρα και επιφάνεια συναρµολόγησης
TU Επιτρεπόµενη θερµοκρασία περιβάλλοντος

57524AXX

Type Περιγραφή τύπου
Nr. 1 Αριθµός κατασκευής 1
Nr. 2 Αριθµός κατασκευής 2
Pe [kW] Ισχύς λειτουργίας στον άξονα εισόδου
FS Συντελεστής λειτουργίας
n [σ.α.λ.] Αριθµός στροφών εισόδου / εξόδου
kg Βάρος
i Ακριβής σχέση µετάδοσης του µειωτήρα
Lubricant Τύπος λαδιού και κατηγορία ιξώδους / ποσότητα 

λαδιού
MN2 [kNm] Ονοµαστική ροπή µειωτήρα
Year Έτος κατασκευής
Number of 
greasing points Αριθµός σηµείων συµπληρωµατικής λίπανσης

MC3RLHF07
01.3115835301.0001.02

55
1.6 780
61.883 : 1 2004

1480/23.9
CLP 220 Miner..Oil/ca. 33 liter4

Year

MN2      kNm

Nr. 2

Made by SEWNumber of greasing points:

Lubricant

kg

i          1:

n     r/min

Fs

Pe      kW

Nr. 1

Typ

Bruchsal/Germany

13
32

 3
59

 8
.1

0

35.6

T34567

4

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Παράδειγµα: Πινακίδα τύπου βιοµηχανικού µειωτήρα της σειράς MC, SEW-EURODRIVE Κίνας

Παράδειγµα: Πινακίδα τύπου βιοµηχανικού µειωτήρα της σειράς MC, SEW-EURODRIVE Σιγκαπούρης

 51965AXX

-EURODRIVE
SEW-EURODRIVE  SEW-EURODRIVE  

Type MC3PLHF04
S.O.

Pe
18

31
20

8.
10

Ma Nm

na

kg

ne r / min r / min

i

KW

IM351012345 . 01 . 35001
PK1 = 55 6 . 65 KNM

651500
23 . 2042

ISO  VG460

Refer to lubrication schedule

13

Type Περιγραφή τύπου

IM Θέση άξονα

Pe [kW] Ισχύς λειτουργίας στον άξονα εισόδου

Ma [Nm] Ροπή εξόδου στον άξονα εξόδου

ne [r/min] Στροφές εισόδου

na [r/min] Στροφές εξόδου

i Ακριβής σχέση µετάδοσης του µειωτήρα

S.O. Κωδικός παραγγελίας

51351AXX

-EURODRIVE
SEW-EURODRIVE  SEW-EURODRIVE  

Type MC3PLHF04
PTE LTD Singapore

S.O.

Pe

18
31

20
8.

10

Ma Nm

na

kg

ne r / min r / min

i

KW

IM351012345 . 01 . 35001
PK1 = 55 6 . 65 KNM

651500
23 . 2042

ISO  VG460

Refer to lubrication schedule Assembled in Singapore

13

Type Περιγραφή τύπου

IM Θέση άξονα

Pe [kW] Ισχύς λειτουργίας στον άξονα εισόδου

Ma [Nm] Ροπή εξόδου στον άξονα εξόδου

ne [r/min] Στροφές εισόδου

na [r/min] Στροφές εξόδου

i Ακριβής σχέση µετάδοσης του µειωτήρα

S.O. Κωδικός παραγγελίας
∆
Π
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Περιγραφή τύπου, πινακίδες τύπου
Παράδειγµα: Πινακίδα τύπου βιοµηχανικού µειωτήρα της σειράς MC.., SEW-EURODRIVE Βραζιλίας

 51598AXX

-EURODRIVE
SEW DO BRASIL LTDA  SEW DO BRASIL LTDA  
Typo

No

Pe

ne

MC3PLS07
7001.11383446/301.001
148

1780
25.2024

R o d .  P r e s .  D u t r a  K m  2 0 8
CEP07210-000 GUARUHOS-SP
C.G.C.  46.648.061/0001-99

18
31

15
1.

10
Ma Nm

na

kg

rpm rpm

i

1.45

BR1
Use Mobil

OLEO  ISO  VG  460  EP  _  45  LITROS
fs

KW

IM

19.100
70.6

Lubrificaçâo  conforme  Manual  Industria  Brasileira

13

Type Περιγραφή τύπου

No Κωδικός παραγγελίας

Pe [kW] Ισχύς λειτουργίας στον άξονα εισόδου

Ma [Nm] Ροπή εξόδου στον άξονα εξόδου

ne [rpm] Στροφές εισόδου

na [rpm] Στροφές εξόδου

i Ακριβής σχέση µετάδοσης του µειωτήρα

IM Θέση άξονα

fS Συντελεστής λειτουργίας
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Παράδειγµα: Πινακίδα τύπου βιοµηχανικού µειωτήρα της σειράς MC, SEW-EURODRIVE Η.Π.Α.

51349AXX

SEW -EURODRIVE
SEW-EURODRIVE, INC. USASEW-EURODRIVE, INC. USA Compact Reducer

Type

S.O.

In rpm rpmOut

Torque

Min Amb °C °CMax Amb

Service
Factor

Ib-inHP

Ratio

Shaft
Position

Lubrication

See Operating Instructions

MC3PESF03

1750 15 . 1
60 . 442
1 . 50

15

24 0 40
SYN. ISOV6460-7EP:   8   GALS

116 . 9634

870111234 . 02 . 02 . 001

M
EMBER

O

F

Type Περιγραφή τύπου

In [rpm] Στροφές εισόδου

Out [rpm] Στροφές εξόδου

HP [HP] Ισχύς λειτουργίας στον άξονα εξόδου

Torque [lb-in] Ροπή εξόδου

Ratio Ακριβής σχέση µετάδοσης του µειωτήρα

Service Factor Συντελεστής λειτουργίας

Shaft Position Θέση άξονα

Min Amb [°C] Ελάχιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος

Max Amb [°C] Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος

Lubrication Τύπος και ποσότητα λαδιού

S.O. Κωδικός παραγγελίας εγκατάστασης
∆
Π
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Παράδειγµα: Πινακίδα τύπου βιοµηχανικού µειωτήρα της σειράς MC, SEW-EURODRIVE Χιλής

56624AXX

SEW EURODRIVESEW EURODRIVE

MobilMobil
®

LAS ENCINAS 1295 LAMPA

SANTIAGO - CHILE

Lubricación según manual instrucciones. Fono : 7577000  Fax : 7577001

Lubricado con:

Tipo

N°

Pe KW Nm

IM

rpm

mm.

Kg.

Lts

ne

F.C.

Peso

Øa

na

Ma

Cant Lubr.

Tipo Lubr.

Identif. (Tag)

f.s.

i

MC3PLSF05

517

1 4

1 2 0
53 .8
1 990 0

2 4
ISOVG2 2 0 MINERAL

GRASA EP 2
2 . 1 5
3 2 .52 8
1750
55

56131918040156RCH0113

Tipo Περιγραφή τύπου

No Αριθµός κατασκευής 1

F.C. Θέση άξονα

Pe [kW] Ισχύς εισόδου

ne Στροφές εισόδου

i Ακριβής σχέση µετάδοσης του µειωτήρα

f.s. Συντελεστής λειτουργίας

Identif. Τύπος λίπανσης

Tipo Lubr. Τύπος λαδιού και κατηγορία ιξώδους

Cant Lubt. Ποσότητα λαδιού

Ma [Nm] Ονοµαστική ροπή µειωτήρα

na [rpm] Στροφές εξόδου

á a [mm] ∆ιάµετρος άξονα LSS

Peso [kg] Βάρος του µειωτήρα
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
 25



3 οµή µειωτήρα
ατασκευαστικοί τύποι

26
3.4 Κατασκευαστικοί τύποι
Οι κατασκευαστικοί τύποι, και αντίστοιχα οι εκδόσεις των µειωτήρων της σειράς MC..,
καθορίζονται από τα εξής χαρακτηριστικά:
• Επιφάνεια τοποθέτησης (F1...F6) Æ Κεφάλαιο 3.5
• Θέση κελύφους (M1...M6) Æ Κεφάλαιο 3.6

Επιπλέον θα πρέπει να καθοριστεί και η θέση του άξονα (0...4) Æ Κεφάλαιο 3.7.
Οι εκδόσεις µειωτήρων µε "οριζόντιο άξονα εξόδου (L)", "κάθετο άξονα εξόδου (V)"
και "όρθια θέση (E)" σχετίζονται µε τη θέση του κελύφους.

3.5 Επιφάνεια τοποθέτησης
Καθορισµός Ως επιφάνεια τοποθέτησης ορίζεται η(οι) επιφάνεια(επιφάνειες) της βάσης ή της

φλάντζας του µειωτήρα, η(οι) οποία(οποίες) συνδέονται στο µηχάνηµα του πελάτη.

Περιγραφές Ορίζονται έξι διαφορετικές επιφάνειες τοποθέτησης (περιγραφή "F1" έως "F6"):

54498AXX
Εικόνα 12: Επιφάνεια τοποθέτησης

F1

F3

F4

F5

F6

F2
∆
Κ

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..



3∆οµή µειωτήρα
Θέση κελύφους M1...M6
3.6 Θέση κελύφους M1...M6
Ως θέση κελύφους ορίζεται η θέση του κελύφους στο χώρο και χαρακτηρίζεται µε
M1....M6.
Κάθε θέση κελύφους αντιστοιχεί σε µία συγκεκριµένη
• έκδοση µειωτήρα (L, V, E)
• Βασική επιφάνεια τοποθέτησης (F1...F6)

Βασική 
αντιστοίχηση 
έκδοσης 
µειωτήρα και 
θέσης κελύφους

Σε µειωτήρες µε φλάντζα σύνδεσης στον άξονα έκδοσης, η βασική θέση της φλάντζας
εξαρτάται από τη θέση του άξονα εξόδου, εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό:
• Θέση άξονα 3 Æ Φλάντζα σύνδεσης άξονα εξόδου F3
• Θέση άξονα 4 Æ Φλάντζα σύνδεσης άξονα εξόδου F4

Η θέση του κελύφους καθορίζεται χωριστά για
• τον µειωτήρα µε ελικοειδή γρανάζια MC.P..
• Μειωτήρας µε ελικοειδή κωνικά γρανάζια MC.R..

Εάν δεν αναφέρεται κάτι διαφορετικό, ως βάση ισχύει η παρακάτω εξάρτηση από
• την έκδοση του µειωτήρα και
• τη θέση του κελύφους και
• την επιφάνεια τοποθέτησης
(για µειωτήρες µε πέλµα):

MC..PL: M1, F1

MC..PV: M5, F3

MC..PE: M4, F6

MC..RL: M1, F1

MC..RV: M5, F3

MC..RE: M4, F6
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Θέση µειωτήρα 
και βασική 
επιφάνεια 
συναρµολόγησης

• Οι µειωτήρες που επισηµαίνονται µε γκρι χρώµα είναι βασικές εκδόσεις.
• ∆ιατίθενται και άλλες επιφάνειες τοποθέτησης σε συνδυασµό µε µία συγκεκριµένη

θέση κελύφους. Παρακαλώ προσέξτε το σχεδιάγραµµα που αφορά την παραγγελία.

Η θέση του κελύφους ή/και η επιφάνεια τοποθέτησης δεν πρέπει να διαφέρει από
την παραγγελία.

F6MC..PE
M2

MC..PL
M1

MC..PL
M1

F1

1

1

3
2

2

43

4

MC..PE
M4

1

3

3

2

2

4

F6

F6

F6

MC..RV

M2

F3

M5

M6

MC..RL

F1

M1

MC..RL
M3

F1

F3

3

3

3

33

0

0

0

0

0

0

4

4

4

4
4

4

M4

MC..RE

MC..RV

MC..RE

MC..RV
F3

F3

M6

MC..RL
M1

MC..RE
M2

MC..RV
M5

MC..RL
M3

MC..RE
M4

4

4

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

F3

F3

F3

F3

4

333

3

3

3
3

3333

MC..PV
M6 

2

1
3

4

F3

MC..PL
M3

4

2 1

3F1 MC..PV
M5

2

1

3

4

F3

2

2

1

1 4

4

F3

F3

3

MC..PV
M6

3

MC..PE
M4 

1

2

4

F3

3

MC..PL
M3 

2

1

4

F3

3

2

1

4

F3

MC..PV
M5

3

MC..PE
M2

1

2

4

F3

3
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3.7 Θέσεις άξονα

Στις εξής θέσεις αξόνων (0, 1, 2, 3, 4) µπορούν να υλοποιηθούν:

Θέσεις αξόνων MC.P.S..

Θέσεις αξόνων MC.P.H..

Οι θέσεις άξονα (0, 1, 2, 3, 4) και οι φορές περιστροφής που παρουσιάζονται στις
παρακάτω εικόνες, ισχύουν για άξονες εξόδου (LSS) τύπου συµπαγούς άξονα και
κοίλου άξονα. Για άλλες θέσεις άξονα ή για µειωτήρες στροφών µε καστάνια
αντεπιστροφής, επικοινωνήστε µε τη SEW-EURODRIVE.

Θέση κελύφους

M1 M5 M4

Έκδοση µειωτήρα στροφών

Οριζόντιος άξονας εξόδου (L) Κάθετος άξονας εξόδου (V) Όρθια έκδοση (E)

4

3

2

1

4

3

2

1

4

3

2

1

Θέση κελύφους

M1 M5 M4

Έκδοση µειωτήρα στροφών

Οριζόντιος άξονας εξόδου (L) Κάθετος άξονας εξόδου (V) Όρθια έκδοση (E)

4

3

2

1

3

4

3

2

1

33

4

2

1

3
3
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Θέσεις αξόνων MC.R.S..

Θέσεις αξόνων MC.R.H..

Θέση κελύφους

M1 M5 M4

Έκδοση µειωτήρα στροφών

Οριζόντιος άξονας εξόδου (L) Κάθετος άξονας εξόδου (V) Όρθια έκδοση (E)

4

3

0

4

3

0

4

3

0

Θέση κελύφους

M1 M5 M4

Έκδοση µειωτήρα στροφών

Οριζόντιος άξονας εξόδου (L) Κάθετος άξονας εξόδου (V) Όρθια έκδοση (E)

0
4

3
3

0

4

3

3

0

4

3
3

∆
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3.8 Φορά περιστροφής
Φορές 
περιστροφής

Οι φορές περιστροφής του άξονα εξόδου (LSS) ορίζονται ως εξής:

Θέσεις άξονα 
και εξαρτήσεις 
των φορών 
περιστροφής 
MC2P.. 

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τις δυνατές θέσεις άξονα και τις αντίστοιχες φορές
περιστροφής για βιοµηχανικούς µειωτήρες της σειράς MC2P...

Φορά περιστροφής
Έκδοση µειωτήρα στροφών

MC.P.S..
MC.R.S..

MC.P.H..
MC.R.H..

∆εξιόστροφη (CW)

52036AXX 51383AXX

Αριστερόστροφη 
(CCW)

52037AXX 51386AXX

2 βαθµίδων

51391AXX

51392AXX

1-4 2-4

CW

CCW

CCW

CW

CCW
CW

CCW

CW

2-3
CCW

CW

CW

CCW

1-3CCW

CW

CW

CCW
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Θέσεις άξονα 
και εξαρτήσεις 
των φορών 
περιστροφής 
MC3P.. 

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τις δυνατές θέσεις άξονα και τις αντίστοιχες φορές
περιστροφής για βιοµηχανικούς µειωτήρες στροφών της σειράς MC3P...

Θέσεις άξονα 
και εξαρτήσεις 
φορών 
περιστροφής 
MC.R.. χωρίς 
καστάνια 
αντεπιστροφής

Οι παρακάτω εικόνες δείχνουν τις δυνατές θέσεις άξονα και τις αντίστοιχες φορές
περιστροφής για βιοµηχανικούς µειωτήρες της σειράς MC.R.. δύο ή τριών βαθµίδων,
χωρίς καστάνια αντεπιστροφής. 

3 βαθµίδων

52038AXX

52039AXX

1-4
2-4

CW
CCW

CW

CCW

CCW

CW

CCW
CW

CCW

CW

1-3

CW

CCW

2-3

CW CCW

CCW

CW

2 και 3 βαθµίδων

51389AXX

51390AXX

0-4

CW
CCW

CW
CCW

CW

CCW

CW

CCW

0-3

CW

CW

CCW

CCW

CW

CW

CCW

CCW
∆
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Θέσεις άξονα 
και εξαρτήσεις 
των φορών 
περιστροφής 
MC2RS.. / 
MC2RH.. 
Σφηνόδροµος µε 
καστάνια 
αντεπιστροφής

Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν τις θέσεις άξονα και τις εξαρτήσεις των φορών
περιστροφής για µειωτήρες 2 βαθµίδων µε καστάνια αντεπιστροφής MC.RS.. και
MC.RH.. µε σφηνόδροµο. 

Θέσεις άξονα 
και εξαρτήσεις 
των φορών 
περιστροφής 
MC2RH.. /SD µε 
δίσκο σύσφιξης 
και καστάνια 
αντεπιστροφής

Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν τις θέσεις άξονα και τις εξαρτήσεις των φορών
περιστροφής για µειωτήρες 2 βαθµίδων µε καστάνια αντεπιστροφής MC.RS.. και δίσκο
σύσφιξης.

2 βαθµίδων

55950AXX

55951AXX

0-4CW

CW

CCW

CW

CW

CCW

CCW

CCW

0-3

CW

CCW

CW

CCW

CW

CCWCCW

CW

CCW

Μόνο µία φορά περιστροφής είναι εφικτή. Αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην
παραγγελία. Η επιτρεπόµενη φορά περιστροφής επισηµαίνεται επάνω στο
κέλυφος.

2 βαθµίδων

55952AXX

55953AXX

0-4

CW

CCW
CCW

CW

0-3

CW

CCW

CW

CCW

Μόνο µία φορά περιστροφής είναι εφικτή. Αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην
παραγγελία. Η επιτρεπόµενη φορά περιστροφής επισηµαίνεται επάνω στο
κέλυφος.
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Θέσεις άξονα 
και εξαρτήσεις 
φορών 
περιστροφής 
MC3R.. µε 
καστάνια 
αντεπιστροφής 
στην πλευρά του 
µηχανήµατος 
λειτουργίας

Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν τις θέσεις άξονα και τις εξαρτήσεις των φορών
περιστροφής για µειωτήρες 3 βαθµίδων µε καστάνια αντεπιστροφής MC.R3.. 

Θέσεις άξονα 
και εξαρτήσεις 
των φορών 
περιστροφής 
MC3R.. Καστάνια 
αντεπιστροφής 
απέναντι από το 
µηχάνηµα 
λειτουργίας

Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν τις θέσεις άξονα και τις εξαρτήσεις των φορών
περιστροφής για µειωτήρες µε καστάνια αντεπιστροφής MC3R. 

3 βαθµίδων

55954AXX

55956AXX

0-4

CW CW

CWCW

CCW
CCW

CCW
CCW

0-3

CW
CW

CW
CWCCW

CCW

CCW

CCW

Μόνο µία φορά περιστροφής είναι εφικτή. Αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην
παραγγελία. Η επιτρεπόµενη φορά περιστροφής επισηµαίνεται επάνω στο
κέλυφος.

3 βαθµίδων

55957AXX

55958AXX

0-4

CW

CW

CCW

CW

CCW

CCW CCW

CW

0-3

CW

CCW

CW

CCW

CW

CCW CCW

CW

Μόνο µία φορά περιστροφής είναι εφικτή. Αυτή θα πρέπει να αναφέρεται στην
παραγγελία. Η επιτρεπόµενη φορά περιστροφής επισηµαίνεται επάνω στο
κέλυφος.
∆
Φ
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3.9 Λίπανση των βιοµηχανικών µειωτήρων στροφών
Στους βιοµηχανικούς µειωτήρες της σειράς MC.. χρησιµοποιείται, ανάλογα µε τον
κατασκευαστικό τύπο, τα είδη λίπανσης "µε έγχυση" ή "µε λουτρό λαδιού".

Λίπανση µε 
έγχυση

Η λίπανση µε έγχυση χρησιµοποιείται στους βιοµηχανικούς µειωτήρες στροφών της
σειράς MC.. οριζόντιας τοποθέτησης (ονοµασία µονάδας MC..L..). Στη λίπανση µε
έγχυση, η στάθµη λαδιού είναι χαµηλή. Σ' αυτή τη µέθοδο λίπανσης, εγχύεται λάδι στα
έδρανα και στα στοιχεία του συστήµατος οδοντωτών τροχών. 

Λίπανση µε 
λουτρό λαδιού

Η λίπανση µε λουτρό λαδιού χρησιµοποιείται στους βιοµηχανικούς µειωτήρες στροφών
της σειράς MC.., οριζόντιας τοποθέτησης (ονοµασία µονάδας MC..V..) και όρθιας
τοποθέτησης (ονοµασία µονάδας MC..E..) Στη λίπανση µε λουτρό λαδιού, η στάθµη του
λαδιού είναι τόσο υψηλή ώστε τα έδρανα και τα στοιχεία του συστήµατος οδοντωτών
τροχών να είναι πλήρως βυθισµένα στο λιπαντικό. 
Στους βιοµηχανικούς µειωτήρες στροφών σειράς M.PV.., M.RV.. και MC.RE.. µε
λίπανση µε λουτρό λαδιού, χρησιµοποιούνται πάντοτε δοχεία διαστολής λαδιού.
Τα δοχεία διαστολής λαδιού επιτρέπουν τη διαστολή του λιπαντικού όταν οι µειωτήρες
στροφών θερµαίνονται κατά τη λειτουργία τους.
Ανεξάρτητα από τον κατασκευαστικό τύπο, εάν ο µειωτήρας τοποθετηθεί σε
υπαίθριο χώρο ή σε χώρο µε µεγάλη υγρασία αέρα, χρησιµοποιείται ένα ατσάλινο
δοχείο διαστολής του λαδιού. Αυτό το δοχείο µπορεί να χρησιµοποιηθεί τόσο στα
µοντέλα µε συµπαγή άξονα όσο και στα µοντέλα µε κοίλο άξονα. Το λάδι του µειωτήρα
αποµονώνεται από τον υγρό εξωτερικό αέρα µε τη βοήθεια µίας µεµβράνης που
υπάρχει στο δοχείο διαστολής λαδιού. Έτσι εξασφαλίζεται ότι δεν θα εισχωρήσει η
υγρασία µέσα στο µειωτήρα.

Χρησιµοποιού-
µενα σύµβολα

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στις επόµενες
εικόνες καθώς και τις σηµασίες τους.

Σύµβολο Σηµασία

Βίδα εξαερισµού

Οπή επιθεώρησης

∆είκτης λαδιού

Βίδα εκροής λαδιού

Βίδα πλήρωσης λαδιού

Κρύσταλλο οπτικής επιθεώρησης 
στάθµης λαδιού

Βίδα εξαγωγής αέρα
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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36
Λίπανση µε 
λουτρό λαδιού 
για όρθιο 
κατασκευαστικό 
τύπο

Το ατσάλινο δοχείο διαστολής λαδιού [6] χρησιµοποιείται στους βιοµηχανικούς
µειωτήρες στροφών της σειράς MC.. όρθιας τοποθέτησης (περιγραφή τύπου MC.PE..
ή MC..RE..).

51586AXX
Εικόνα 13: Βιοµηχανικοί µειωτήρες στροφών MC.PE../MC.RE.. µε ατσάλινο δοχείο διαστολής 

λαδιού

[1] Σωλήνας εξαερισµού [4] Κρύσταλλο οπτικής επιθεώρησης στάθµης λαδιού

[2] ∆είκτης λαδιού [5] Βίδα εξαγωγής αέρα

[3] Βίδα εκροής λαδιού [6] Ατσάλινο δοχείο διαστολής λαδιού

  

[4]

[5]

[6]

[1][2]

[3]
∆
Λ
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Λίπανση µε 
λουτρό λαδιού 
για κάθετη θέση 
τοποθέτησης

Το ατσάλινο δοχείο διαστολής λαδιού [6] στους βιοµηχανικούς µειωτήρες της σειράς
MC.. σε κάθετη θέση τοποθέτησης (περιγραφή τύπου MC.PV.. / MC.RV..) βρίσκεται
στην πλευρά του καπακιού τοποθέτησης.

Σε συνθήκες ξηρού περιβάλλοντος χρησιµοποιείται ένα δοχείο διαστολής λαδιού
από φαιό χυτοσίδηρο [1]. Αυτό το δοχείο διαστολής λαδιού χρησιµοποιείται µόνο σε
κάθετο κατασκευαστικό τύπο, µε το συµπαγή άξονα εξόδου στραµµένο προς τα
κάτω (ονοµασία µονάδας MC.PVSF.. ή MC.RVSF..).

51588AXX
Εικόνα 14: Βιοµηχανικός µειωτήρας στροφών MC.PV../MC.RV.. µε ατσάλινο δοχείο διαστολής 

λαδιού

[1] Σωλήνας εξαερισµού [4] Κρύσταλλο οπτικής επιθεώρησης στάθµης λαδιού

[2] ∆είκτης λαδιού [5] Βίδα εξαγωγής αέρα

[3] Βίδα εκροής λαδιού [6] Ατσάλινο δοχείο διαστολής λαδιού

51589AXX
Εικόνα 15: Βιοµηχανικοί µειωτήρες στροφών MC.PVSF../MC.RVSF.. µε ατσάλινο δοχείο 

διαστολής λαδιού

[1] ∆οχείο διαστολής λαδιού από φαιό χυτοσίδηρο [3] ∆είκτης λαδιού

[2] Βίδα εξαερισµού [4] Βίδα εκροής λαδιού

[2] [6] [4] [1] [5]

[3]

[1]
[3]

[2]

[4]
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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38
Λίπανση µε πίεση Εφόσον ζητηθεί, µπορεί να εφαρµοστεί λίπανση µε πίεση ως µέθοδος λίπανσης ,
ανεξάρτητα από τον κατασκευαστικό τύπο.
Στη λίπανση µε πίεση, η στάθµη λαδιού είναι χαµηλή. Στα µεγέθη 04 έως 09, τα στοιχεία
του συστήµατος οδοντωτών τροχών και τα έδρανα που δε βυθίζονται στο λουτρό λαδιού
λιπαίνονται από µια αντλία ακραξονίου (Æ κεφάλαιο "Αντλία ακραξονίου") ή, στα µεγέθη
02 έως 09, από µια αντλία ηλεκτροκινητήρα (Æ κεφάλαιο "Αντλία ηλεκτροκινητήρα").
Ο µέθοδος "λίπανσης µε πίεση" χρησιµοποιείται, όταν:
• η λίπανση µε λουτρό λαδιού δεν είναι επιθυµητή για όρθιο ή κάθετο κατασκευαστικό

τύπο
• σε πολύ υψηλές στροφές λειτουργίας
• ο µειωτήρας πρέπει να ψύχεται από εξωτερικό σύστηµα ψύξης λαδιού-νερού

(Æ κεφάλαιο "Σύστηµα ψύξης λαδιού-νερού") ή λαδιού-αέρα (Æ κεφάλαιο "Σύστηµα
ψύξης λαδιού-αέρα").

Για περισσότερες λεπτοµέρειες σχετικά µε τα δοχεία διαστολής λαδιού, ανατρέξτε στο
κεφάλαιο "Θέσεις τοποθέτησης".
∆
Λ

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..



4Μηχανική εγκατάσταση
Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά µέσα
4 Μηχανική εγκατάσταση
4.1 Απαραίτητα εργαλεία / Βοηθητικά µέσα

∆εν περιλαµβάνονται στο αντικείµενο παράδοσης:
• Σετ κλειδιών
• ∆υναµόκλειδο (για δίσκους σύσφιξης)
• Σύνδεσµος του κινητήρα στον προσαρµογέα
• ∆ιάταξη τοποθέτησης
• Εξαρτήµατα συναρµογής (δίσκοι, αποστατικοί δακτύλιοι)
• Συνδετικά εξαρτήµατα για τα στοιχεία εισόδου και εξόδου
• Λιπαντικό (π.χ. υγρό NOCO® από τη SEW-EURODRIVE)
• Για µειωτήρες στροφών κοίλου άξονα (Æ κεφάλαιο "Τοποθέτηση / αφαίρεση

µειωτήρων στροφών κοίλου άξονα µε σύνδεση µε σφήνες"): Ράβδος µε σπείρωµα,
παξιµάδι (DIN 934), βίδα συγκράτησης, βίδα εξαγωγής

• Τοποθετήστε τα εξαρτήµατα σύµφωνα µε τις απεικονίσεις του µειωτήρα που
υπάρχουν στο κεφάλαιο "Θεµελίωση µειωτήρα".

Ανοχές κατά 
τις εργασίες 
τοποθέτησης

4.2 Πριν αρχίσετε
Ο ηλεκτροκινη-
τήρας επιτρέπεται 
να εγκατασταθεί 
µόνο εφόσον:

• τα δεδοµένα που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του ηλεκτροκινητήρα
ανταποκρίνονται στην τάση τροφοδοσίας

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

• είναι βέβαιο ότι ικανοποιούνται οι εξής απαιτήσεις:
– για βασικούς µειωτήρες:

θερµοκρασία περιβάλλοντος, σύµφωνα µε τον πίνακα λιπαντικών του κεφαλαίου
"Λιπαντικά" (δείτε κανονική λειτουργία), απουσία λαδιών, oξέων, αερίων,
αναθυµιάσεων, ακτινοβολίας, κλπ.

– για ειδικούς τύπους:
διαµόρφωση του ηλεκτροκινητήρα σύµφωνα µε τις συνθήκες περιβάλλοντος
(Æ έγγραφα παραγγελίας)

4.3 Προεργασίες
Οι επιφάνειες των αξόνων και των φλαντζών εξόδου πρέπει να είναι εντελώς
απαλλαγµένες από αντισκωριακά µέσα, ρύπους ή άλλες ακαθαρσίες (χρησιµοποιήστε
διαλυτικό του εµπορίου). Μην αφήνετε το διαλυτικό να έλθει σε επαφή µε τα χείλη
στεγανοποίησης από τις τσιµούχες του λαδιού – κίνδυνος καταστροφής του υλικού!

Ακραξόνιο Φλάντζα

Ανοχή διαµέτρου σύµφωνα µε DIN 748
• ISO k6 σε συµπαγείς άξονες µε á Â 50 mm
• ISO m6 σε συµπαγείς άξονες µε á > 50 mm
• ISO H7 για κοίλους άξονες µε δίσκο σύσφιξης
• ISO H8 για κοίλους άξονες µε σφηνόδροµο
• Κεντρική οπή κατά DIN 332, σχήµα DS..

Ανοχή πατούρας κεντραρίσµατος:
• ISO js7 / H8
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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4.4 Θεµελίωση του µειωτήρα
Θεµελίωση για 
µειωτήρες µε 
έδραση µε 
πέλµατα

Για να διασφαλίζεται γρήγορη και επιτυχής τοποθέτηση, ο τύπος της θεµελίωσης θα
πρέπει να επιλέγεται σωστά και η τοποθέτηση να σχεδιάζεται προσεκτικά, εκ των
προτέρων. Θα πρέπει να υπάρχουν σχέδια θεµελίωσης µε όλες τα απαραίτητα
κατασκευαστικά στοιχεία και διαστάσεις.
Η SEW-EURODRIVE συνιστά τις µεθόδους θεµελίωσης που παρουσιάζονται στις
παρακάτω εικόνες. Άλλες µέθοδοι θεµελίωσης που υιοθετεί ο πελάτης πρέπει να είναι
εξίσου επαρκείς.
Για να αποφευχθούν οι επικίνδυνες ταλαντώσεις και οι κραδασµοί, θα πρέπει κατά την
τοποθέτηση του µειωτήρα επάνω σε µία µεταλλική κατασκευή να φροντίσετε για την
επαρκή ακαµψία αυτού. Οι διαστάσεις του θεµελίου πρέπει να υπολογίζονται µε βάση
το βάρος και τη ροπή του µειωτήρα στροφών, συνυπολογίζοντας τις δυνάµεις που
επιδρούν στο µειωτήρα στροφών.

Παράδειγµα 1

Θέση "A" Æ Κεφάλαιο "Βάση από σκυρόδεµα" 

51403AXX
Εικόνα 16:Θεµέλιο από οπλισµένο σκυρόδεµα για βιοµηχανικούς µειωτήρες στροφών 

MC.PL.. / MC.RL.. 

[1] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής ή ακέφαλη βίδα

[2] Εξαγωνικό παξιµάδι εάν το [1] είναι ακέφαλη βίδα ή αντεστραµµένος κοχλίας

[3] Παρεµβύσµατα (περίπου 3 mm κενός χώρος για παρεµβύσµατα)

[4] Εξαγωνικό παξιµάδι

[5] Στήριγµα θεµελίωσης

[6] Εξαγωνικό παξιµάδι

[7] Εξαγωνικό παξιµάδι και κοχλίας θεµελίωσης

[9] ∆οκοί στήριξης

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[7]
[6]

[9]

A A
Μ
Θ
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Παράδειγµα 2

Θέση "A" Æ Κεφάλαιο "Βάση από σκυρόδεµα" 

51406AXX
Εικόνα 17:Θεµέλιο από οπλισµένο σκυρόδεµα (µπετόν αρµέ) για βιοµηχανικούς µειωτήρες 

στροφών MC.PE.. / MC.RE.. 

[1] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής ή ακέφαλη βίδα

[2] Εξαγωνικό παξιµάδι εάν το [1] είναι ακέφαλη βίδα ή αντεστραµµένος κοχλίας

[3] Παρεµβύσµατα (περίπου 3 mm κενός χώρος για παρεµβύσµατα)

[4] Εξαγωνικό παξιµάδι

[5] Στήριγµα θεµελίωσης

[6] Εξαγωνικό παξιµάδι

[7] Εξαγωνικό παξιµάδι και κοχλίας θεµελίωσης

[9] ∆οκοί στήριξης

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]

[7]

[9]

[6]

A A
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Παράδειγµα 3

Θέση "A" Æ Κεφάλαιο "Βάση από σκυρόδεµα" 

51413AXX
Εικόνα 18:Θεµέλιο από οπλισµένο σκυρόδεµα για βιοµηχανικούς µειωτήρες στροφών MC.PV.. / MC.RV.. 

[1]
[2]

[3]
[4]

[5]

[7]

[9]

[6]

�40 mm�40 mm

A A

[10][10]

[1] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής ή ακέφαλη βίδα

[2] Εξαγωνικό παξιµάδι εάν το [1] είναι ακέφαλη βίδα ή αντεστραµµένος κοχλίας

[3] Παρεµβύσµατα (περίπου 3 mm κενός χώρος για παρεµβύσµατα)

[4] Εξαγωνικό παξιµάδι

[5] Στήριγµα θεµελίωσης

[6] Εξαγωνικό παξιµάδι

[7] Εξαγωνικό παξιµάδι και κοχλίας θεµελίωσης

[9] ∆οκοί στήριξης

[10]Αντλία ακραξονίου (προαιρετική)

Σηµαντικό για τους µειωτήρες στροφών τύπου MC.PV.. / MC.RV..:
• Η ανοχή τοποθέτησης µεταξύ του καλύµµατος του εδράνου και του θεµελίου

του µειωτήρα στροφών πρέπει να είναι τουλάχιστον 40 mm.
• Η ανοχή τοποθέτησης πρέπει να υπολογίζεται επαρκώς για την περίπτωση

που ο µειωτήρας στροφών είναι εφοδιασµένος µε αντλία ακραξονίου [10]
(Æ κεφάλαιο "Αντλία ακραξονίου").
Μ
Θ
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Βάση από µπετόν Η βάση από µπετόν για το µειωτήρα στροφών πρέπει να είναι οπλισµένη και ο οπλισµός
να διασυνδέεται µε το µπετόν µε χαλύβδινους σφιγκτήρες, χαλύβδινες ντίζες και
χαλύβδινα στοιχεία. Μόνο οι δοκοί στήριξης είναι πακτωµένες στο µπετόν (θέση "A",
Æ παρακάτω εικόνα). 

51404AXX
Εικόνα 19:Οπλισµός της βάσης από µπετόν (Θέση "A")

[1] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής ή ακέφαλη βίδα

[2] Εξαγωνικό παξιµάδι εάν το [1] είναι ακέφαλη βίδα ή αντεστραµµένος κοχλίας

[3] Παρεµβύσµατα (περίπου 3 mm κενός χώρος για παρεµβύσµατα)

[4] Εξαγωνικό παξιµάδι

[5] Στήριγµα θεµελίωσης

[6] Εξαγωνικό παξιµάδι

[7] Εξαγωνικό παξιµάδι και κοχλίας θεµελίωσης

[8] Ραφή συγκόλλησης

[9] ∆οκοί στήριξης

ØTB

A

KG

8 8 [8][8]
L

s

S

ØTM

Ød

C

m

B

P

P

U
A

[1]

[2]
[3]

[4] 

 [5]

 [7]

 [9]

 [6]
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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∆ιαστάσεις

Ρευστοκονίαµα 
(µείγµα αρµών)

Η πυκνότητα του ρευστοκονιάµατος (µίγµα αρµών) πρέπει να είναι ίση µε αυτή της
βάσης από µπετόν. Το ρευστοκονίαµα διασυνδέεται µε τη βάση από µπετόν µε χρήση
χάλυβα οπλισµού σκυροδέµατος.
Πριν πραγµατοποιήσετε τις ραφές συγκόλλησης [9], βεβαιωθείτε ότι
• η βάση από µπετόν γύρω από τη δοκό στήριξης έχει στεγνώσει
• ο µειωτήρας στροφών µε όλα τα µονταρισµένα εξαρτήµατα έχει ευθυγραµµιστεί στην

οριστική θέση του

Ροπές σύσφιξης

Μέγεθος 
µειωτήρα

Ακέφαλη βίδα Πλαίσιο θεµελίωσης Κοχλίες 
θεµελίωσης

∆οκοί στήριξης

áTB áTM KG m P U A S ád L P B C s

[mm]

02
M20 24 28

3 120

120

120

20 M24 120

120

100 10
03

04
M24 28 34

05

06
M30 33 40

150 30 M30 150 140 12
07

08
M36 39 52

09

Η ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσµό των δοκών στήριξης και των κοχλιών θεµελίωσης
πρέπει να είναι τουλάχιστον 350 N/mm2.

Βίδα / παξιµάδι
Ροπή σύσφιξης βίδας / παξιµαδιού

[Nm]

M8 19

M10 38

M12 67

M16 160

M20 315

M24 540

M30 1090

M36 1900
Μ
Θ
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Αντίκρισµα 
φλάντζας για 
µειωτήρες µε 
έδραση µε 
φλάντζα

Οι µειωτήρες παραδίδονται και µε φλάντζα σύνδεσης στον άξονα εξόδου. Ανάλογα µε
τη διαµόρφωση των εδράνων, αυτοί οι δύο τύποι φλαντζών χαρακτηρίζονται ως
• "φλάντζα σύνδεσης"
• "φλάντζα σύνδεσης EBD"

Ουσιαστικά και τα δύο είδη φλάντζας είναι κατάλληλα για όλους τους µειωτήρες και
όλους τους κατασκευαστικούς τύπους:
• MC.L..
• MC.V..
• MC.E..

Φλάντζα σύνδεσης

Φλάντζα σύνδεσης EBD

Συµπαγής άξονας LSS Κοίλος άξονας LSS

56611AXX
Εικόνα 20:Φλάντζα σύνδεσης

Συµπαγής άξονας LSS Κοίλος άξονας LSS

56609AXX
Εικόνα 21:Φλάντζα σύνδεσης EBD
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Το αντίκρισµα φλάντζας πρέπει να έχει τις παρακάτω ιδιότητες:
• αντοχή και στρεπτική ακαµψία λαµβάνοντας υπόψη

– το βάρος του µειωτήρα
– το βάρος του ηλεκτροκινητήρα
– τη µεταδιδόµενη ροπή στρέψης
– τις δυνάµεις που ασκούνται στο µειωτήρα από το µηχάνηµα του πελάτη (π.χ.

αξονικές δυνάµεις από και προς το µειωτήρα στη διάρκεια µίας διαδικασίας
ανάδευσης)

• Οριζόντιο
• Λείο
• να αποσβένει τους κραδασµούς, δηλ, δεν πρέπει να µεταδίδονται οι κραδασµοί και

οι δονήσεις στα γειτονικά µηχανήµατα και εξαρτήµατα.
• ∆εν επιτρέπεται να παρουσιαστούν αρµονικές ταλαντώσεις.
• Οπή µε σπείρωµα H7, σύµφωνα µε το φυλλάδιο διαστάσεων για την πατούρα

κεντραρίσµατος της φλάντζας του µειωτήρα. 

Η ευθυγράµµιση του άξονα εξόδου του µειωτήρα µε το αντίκρισµα της φλάντζας θα
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβής. Αυτή η ευθυγράµµιση επηρεάζει τη
διάρκεια ζωής των εδράνων, των αξόνων και των συµπλεκτών. 
Τα επιτρεπτά σφάλµατα θέσης του συµπλέκτη του άξονα εξόδου αναφέρονται είτε στο
κεφάλαιο 5.2 είτε σε ένα χωριστό εγχειρίδιο συµπλέκτη. 
Χρησιµοποιήστε βίδες ποιότητας 8.8 (εφελκυστική αντοχή 640 N/mm2)

Η επιφάνεια τοποθέτησης της φλάντζας και του αντικρίσµατος θα πρέπει να είναι
καθαρή από τα λάδια και τις βρωµιές (π.χ. σωµατίδια σκόνης, ίνες κλπ.).

Μέγεθος µειωτήρα
Φλάντζα σύνδεσης Φλάντζα σύνδεσης EBD

MC..

02 8 x M16 16 x M16

03 8 x M16 16 x M16

04 8 x M16 16 x M16

05 8 x M20 16 x M16

06 8 x M20 16 x M20

07 8 x M20 16 x M20

08 8 x M24 16 x M24

09 8 x M24 16 x M24
Μ
Θ

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..



4Μηχανική εγκατάσταση
Τοποθέτηση µειωτήρα µε συµπαγή άξονα
4.5 Τοποθέτηση µειωτήρα µε συµπαγή άξονα

Τοποθετήστε το µειωτήρα στροφών, ακολουθώντας την παρακάτω σειρά:
1. Τοποθετήστε τα εξαρτήµατα σύµφωνα µε τις απεικονίσεις του µειωτήρα που

υπάρχουν στο κεφάλαιο "Θεµελίωση µειωτήρα". Τα παρεµβύσµατα [3] διευκολύνουν
τις µετέπειτα ρυθµίσεις και, εάν χρειαστεί, την τοποθέτηση ανταλλακτικού µειωτήρα
στροφών.

2. Τοποθετήστε το µειωτήρα σε επιλεγµένα σηµεία µε τη βοήθεια τριών κοχλιών
θεµελίωσης σε µεγάλη µεταξύ τους απόσταση (δύο βίδες στη µία πλευρά, µία βίδα
στην άλλη πλευρά του µειωτήρα). Ευθυγραµµίστε το µειωτήρα στροφών ως εξής:
– κάθετα: σηκώνοντας, κατεβάζοντας ή δίνοντας κλίση στη µονάδα µε χρήση των

παξιµαδιών των κοχλιών θεµελίωσης
– οριζόντια: χτυπώντας ελαφρά τους κοχλίες θεµελίωσης προς την επιθυµητή

κατεύθυνση
3. Αφού ολοκληρώσετε την ευθυγράµµιση του µειωτήρα στροφών, σφίξτε τους τρεις

κοχλίες θεµελίωσης που χρησιµοποιήσατε για την ευθυγράµµιση. Περάστε µε
προσοχή τον τέταρτο κοχλία θεµελίωσης στη δοκό στήριξης και σφίξτε τον πολύ
καλά. Ταυτόχρονα, βεβαιωθείτε ότι η θέση του µειωτήρα στροφών δεν αλλάζει. Εάν
χρειαστεί, ευθυγραµµίστε ξανά το µειωτήρα στροφών.

4. Κάντε συγκόλληση πονταρίσµατος των άκρων των κοχλιών θεµελίωσης στις δοκούς
στήριξης (τουλάχιστον τρία σηµεία συγκόλλησης σε κάθε κοχλία θεµελίωσης). Κάντε
συγκόλληση πονταρίσµατος στους κοχλίες θεµελίωσης, εναλλάξ και προς τις δύο
κατευθύνσεις (ξεκινώντας από τη µέση), σε κάθε πλευρά της κεντρικής γραµµής του
µειωτήρα στροφών. Με τον τρόπο αυτό, η απώλεια ευθυγράµµισης που προκαλείται
από τη διαδικασία συγκόλλησης αποφεύγεται. Αφού ολοκληρώσετε τη συγκόλληση
πονταρίσµατος όλων των κοχλιών, οι κοχλίες θα πρέπει να συγκολληθούν πλήρως
µε την προ αναφερθείσα σειρά. Ρυθµίστε τα παξιµάδια των κοχλιών θεµελίωσης για
να διασφαλίσετε ότι οι συγκολληµένοι κοχλίες θεµελίωσης δε συστρέφουν το
κέλυφος του µειωτήρα στροφών.

5. Αφού συγκολληθούν τα παξιµάδια των κοχλιών στερέωσης του µειωτήρα, ελέγξτε
πάλι την τοποθέτηση και σκυροδετήστε την εγκατάσταση.

6. Όταν πήξει το ρευστοκονίαµα, ελέγξτε για τελευταία φορά την τοποθέτηση και κάντε
διορθώσεις, εάν χρειάζεται.

Πριν από την τοποθέτηση του µειωτήρα, ελέγξτε τις διαστάσεις του θεµελίου σε
αντιπαραβολή µε τις διαστάσεις των αντίστοιχων σχεδίων του κεφαλαίου
"Θεµελίωση του µειωτήρα στροφών".
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Ακρίβεια 
τοποθέτησης 
κατά την 
ευθυγράµµιση

Κατά την ευθυγράµµιση του µειωτήρα στροφών, βεβαιωθείτε ότι δεν παρατηρείται
υπέρβαση των ανοχών τοποθέτησης για την οµοιοµορφία του θεµελίου (τιµές ymax
στον παρακάτω πίνακα). Εάν χρειάζεται, χρησιµοποιήστε τα παρεµβύσµατα [3] για να
ευθυγραµµίσετε το µειωτήρα στροφών πάνω στην πλάκα θεµελίωσης.

Μειωτήρας µε 
φλάντζα

Τοποθετήστε το µειωτήρα στροφών, ακολουθώντας την παρακάτω σειρά:
1. Κατεβάστε το µειωτήρα επάνω στο αντίκρισµα της φλάντζας χρησιµοποιώντας

κατάλληλα ανυψωτικά µέσα. Ακολουθήστε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο 2.
2. Φέρτε το µειωτήρα στη σωστή θέση επάνω στο αντίκρισµα φλάντζας και σφίξτε το

µε τους πείρους. Σφίξτε τους πείρους σταυρωτά, µε πλήρη ροπή σύσφιξης
(Æ κεφάλαιο 4.4).

51590AXX
Εικόνα 22: Ανοχές τοποθέτησης του θεµελίου

JE
[mm]

ymax
[mm]

< 400 0.035

400 ... 799 0.060

800 ... 1200 0.090

1200 ... 1600 0.125

JE JE

Y Y

[3]

Πριν από την τοποθέτηση του µειωτήρα βεβαιωθείτε ότι πληρούνται οι
απαιτήσεις που αναφέρονται στο κεφάλαιο "4.4 Αντίκρισµα φλάντζας για
µειωτήρες µε έδραση µε φλάντζα".
Μ
Τ
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Τοποθέτηση / αφαίρεση µειωτήρων στροφών κοίλου άξονα µε σύνδεση µε σφήνες
4.6 Τοποθέτηση / αφαίρεση µειωτήρων στροφών κοίλου άξονα µε σύνδεση 
µε σφήνες

Η επιλογή του κατάλληλου σπειρώµατος και µήκους για τη ράβδο µε σπείρωµα καθώς
και για τη βίδα συγκράτησης, εξαρτάται από τη σχεδίαση του κινούµενου µηχανήµατος.

Μεγέθη 
σπειρωµάτων

H SEW-EURODRIVE συνιστά τα παρακάτω µεγέθη σπειρωµάτων:

Το µέγεθος του σπειρώµατος της βίδας εξαγωγής εξαρτάται από την τερµατική
πλάκα [4]:

Τοποθέτηση 
του µειωτήρα 
στροφών κοίλου 
άξονα στον άξονα 
του κινούµενου 
µηχανήµατος

• Για την τοποθέτηση και στερέωση του µειωτήρα στροφών, προσαρµόστε τους
δακτυλίους συγκράτησης (O-ring) [3] και την τερµατική πλάκα [4] στην τρύπα του
κοίλου άξονα.

• Στη συσκευασία περιλαµβάνονται (Æ εικόνα 23):
– ∆ακτύλιοι συγκράτησης (O-ring) [3], τερµατική πλάκα [4]

• Στη συσκευασία δεν περιλαµβάνονται (Æ εικόνα 23 / εικόνα 24 / εικόνα 25):
– Ράβδος µε σπείρωµα [2], παξιµάδι [5], βίδα συγκράτησης [6], βίδα εξαγωγής [8]

Μέγεθος µειωτήρα

Μέγεθος σπειρώµατος για
• τη ράβδο µε σπείρωµα [2]
• το παξιµάδι (DIN 934) [5]
• τη βίδα συγκράτησης [6]

02 – 06 M24

07 – 09 M30

Μέγεθος µειωτήρα Μέγεθος σπειρώµατος βίδας εξαγωγής [8]

02 – 06 M30

07 – 09 M36

56813AXX
Εικόνα 23: Τοποθέτηση µειωτήρα στροφών κοίλου άξονα µε σύνδεση µε σφήνες

[1] Άξονας κινούµενου µηχανήµατος [5] Παξιµάδι

[2] Ράβδος µε σπείρωµα [7] Κοίλος άξονας

[3] ∆ακτύλιοι συγκράτησης (O-ring) [8] Χιτώνιο

[4] Τερµατική πλάκα

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

[5]
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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• Περάστε µε υγρό NOCO® τον κοίλο άξονα [7] και το ακραξόνιο του άξονα του
κινούµενου µηχανήµατος [1]. 

• Σπρώξτε το µειωτήρα στροφών πάνω στον άξονα του κινούµενου µηχανήµατος [1].
Περάστε τη ράβδο µε σπείρωµα [2] στον άξονα του κινούµενου µηχανήµατος [1].
Σφίξτε τον άξονα του κινούµενου µηχανήµατος [1], χρησιµοποιώντας το παξιµάδι [5],
µέχρι το ακραξόνιο του άξονα του κινούµενου µηχανήµατος [1] να "βρει" στην
τερµατική πλάκα [4].

• Ξεσφίξτε το παξιµάδι [5] και ξεβιδώστε τη ράβδο µε σπείρωµα [2]. Αφού
ολοκληρώσετε την τοποθέτηση του µειωτήρα στροφών, ασφαλίστε τον άξονα του
κινούµενου µηχανήµατος [1] χρησιµοποιώντας τη βίδα συγκράτησης [6].

Αφαίρεση 
του µειωτήρα 
στροφών κοίλου 
άξονα από τον 
άξονα του 
κινούµενου 
µηχανήµατος

• Λύστε τη βίδα στερέωσης [24, θέση 6]
• Αφαιρέστε τον εξωτερικό δακτύλιο συγκράτησης (O-ring) [3] και την τερµατική

πλάκα [4].
• Περάστε τη βίδα συγκράτησης [6] στον άξονα του κινούµενου µηχανήµατος [1].
• Στρέψτε την τερµατική πλάκα [4] και τοποθετήστε ξανά την πλάκα και τον εξωτερικό

δακτύλιο συγκράτησης (O-ring) [3].
• Περάστε τη βίδα εξαγωγής [8] στην τερµατική πλάκα [4] για να αφαιρέσετε το

µειωτήρα στροφών από τον άξονα του κινούµενου µηχανήµατος [1].

56814AXX
Εικόνα 24: Τοποθετηµένος µειωτήρας κοίλου άξονα µε σύνδεση µε σφήνες

[6]

56815AXX
Εικόνα 25: Αφαίρεση τοποθετηµένου µειωτήρα κοίλου άξονα µε σύνδεση µε σφήνες

[1] Άξονας κινούµενου µηχανήµατος [6] Βίδα στερέωσης

[3] ∆ακτύλιοι συγκράτησης (O-ring) [8] Βίδα εξαγωγής

[4] Τερµατική πλάκα

[6][1] [3] [4]

[8]
Μ
Τ

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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4.7 Τοποθέτηση / αφαίρεση µειωτήρων στροφών κοίλου άξονα µε δίσκο σύσφιξης
Οι δίσκοι σύσφιξης παίζουν το ρόλο του συνδετικού στοιχείου µεταξύ του κοίλου άξονα
του µειωτήρα στροφών και του άξονα του κινούµενου µηχανήµατος. Για να δείτε ποιος
τύπος δίσκου σύσφιξης χρησιµοποιείται (ονοµασία µονάδας: RLK608), ανατρέξτε στο
κεφάλαιο "Καθορισµός τύπου του δίσκου σύσφιξης".

Η επιλογή του κατάλληλου σπειρώµατος και µήκους για τη ράβδο µε σπείρωµα καθώς
και για τη βίδα συγκράτησης, εξαρτάται από τη σχεδίαση του κινούµενου µηχανήµατος.

Μεγέθη 
σπειρωµάτων

Η SEW-EURODRIVE συνιστά τα παρακάτω µεγέθη σπειρωµάτων:

Το µέγεθος του σπειρώµατος της βίδας εξαγωγής εξαρτάται από την τερµατική
πλάκα [4]:

Καθορισµός 
τύπου δίσκου 
σύσφιξης

Ο δίσκος σύσφιξης είναι κανονικά τύπου RLK608. Ο δίσκος έχει µεταλλικό χρώµα. Τα
γράµµατα "RLK 608-…" είναι χαραγµένα:

• Στη συσκευασία περιλαµβάνονται (Æ εικόνα 31):
– ∆ακτύλιος συγκράτησης (O-ring) [3], τερµατική πλάκα [4]

• Στη συσκευασία δεν περιλαµβάνονται (Æ εικόνα 31, εικόνα, 32, εικόνα 35):
– Ράβδος µε σπείρωµα [2], παξιµάδι [5], βίδα συγκράτησης [6], βίδα εξαγωγής [8]

Μέγεθος µειωτήρα

Μέγεθος σπειρώµατος για
•  τη ράβδο µε σπείρωµα [2]
•  το παξιµάδι (DIN 934) [5]
•  τη βίδα συγκράτησης [6]

Æ εικόνα 31, 32 

02 – 06 M24
M3007 – 09

Μέγεθος µειωτήρα Μέγεθος σπειρώµατος βίδας εξαγωγής [8]

02 – 06 M30

07 – 09 M36

56612AXX
Εικόνα 26: ∆ίσκος σύσφιξης τύπου RLK608

[10] Ασφαλιστική βίδα

[11] Οπές εξαγωγής

[10]

[11]

Ανάλογα µε την παραγγελία, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και άλλοι τύποι δίσκων
σύσφιξης. Παρακαλούµε διαβάστε τις ξεχωριστές οδηγίες λειτουργίας για τον αντίστοιχο
δίσκο σύσφιξης.
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Τοποθέτηση του 
δίσκου σύσφιξης

• Μη σφίξετε τις ασφαλιστικές βίδες [10] εάν προηγουµένως δεν έχει µονταριστεί ο
άξονας του κινούµενου µηχανήµατος [1], γιατί διαφορετικά ο κοίλος άξονας µπορεί
να παραµορφωθεί!

• Σπρώξτε το δίσκο σύσφιξης [9], χωρίς τις βίδες σφιγµένες, στην πλήµνη της τρύπας
του κοίλου άξονα. Τοποθετήστε τον άξονα του κινούµενου µηχανήµατος [1] στην
τρύπα του κοίλου άξονα. Στη συνέχεια, µετατοπίστε το δίσκο σύσφιξης [9] κατά την
απόσταση A (Æ παρακάτω εικόνα, κεφάλαιο "Απόσταση A") από το ακραξόνιο του
κοίλου άξονα:

∆ιάσταση A

56817AXX
Εικόνα 27: Βίδες στερέωσης του δίσκου σύσφιξης πριν από την τοποθέτηση του άξονα κινούµενου 

µηχανήµατος

51986AXX
Εικόνα 28: Τοποθέτηση του δίσκου σύσφιξης

[1] Άξονας κινούµενου µηχανήµατος [10] Ασφαλιστικές βίδες

[9] ∆ίσκος σύσφιξης

A

A

[1]

[10]

[9]

Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή σύσφιξης του δίσκου σύσφιξης είναι καθαρή από
γράσα.

Μέγεθος µειωτήρα MC.. ∆ίσκος σύσφιξης τύπου RLK608, ∆ιάσταση A [mm]

02 39

03 45

04 44

05 42

06 44

07 50

08 51

09 49
Μ
Τ
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Τοποθέτηση 
του µειωτήρα 
στροφών κοίλου 
άξονα στον άξονα 
του κινούµενου 
µηχανήµατος

• Πριν την τοποθέτηση του µειωτήρα, απολιπάνετε την οπή του κοίλου άξονα και τον
άξονα του κινούµενου µηχανήµατος [1].

• Περάστε λίγο υγρό NOCO® στο χιτώνιο [11] του άξονα εισόδου του κινούµενου
µηχανήµατος.

56820AXX
Εικόνα 29: Απολιπάνετε προσεκτικά την οπή του κοίλου άξονα και τον άξονα του κινούµενου 

µηχανήµατος.

56811AXX
Εικόνα 30: Επάλειψη υγρού NOCO® επάνω στον άξονα του κινούµενου µηχανήµατος

[1] [1]

[7][7]

 

[7]

[11]

[1]

Μην περνάτε ποτέ υγρό NOCO® απευθείας πάνω στο χιτώνιο, καθώς η εισαγωγή
του κινητήριου άξονα µπορεί να προκαλέσει εισχώρηση της ουσίας στην
περιοχή σύσφιξης του δίσκου σύσφιξης.
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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• Για την τοποθέτηση και στερέωση του µειωτήρα στροφών, προσαρµόστε τους
δακτυλίους συγκράτησης (O-ring) [3] και την τερµατική πλάκα [4] στην τρύπα του
κοίλου άξονα.

• Σπρώξτε το µειωτήρα στροφών πάνω στον άξονα του κινούµενου µηχανήµατος [1].
Περάστε τη ράβδο µε σπείρωµα [2] στον άξονα του κινούµενου µηχανήµατος [1].
Σφίξτε τον άξονα του κινούµενου µηχανήµατος [1], χρησιµοποιώντας το παξιµάδι [5],
µέχρι το ακραξόνιο του άξονα του κινούµενου µηχανήµατος [1] να "βρει" στην
τερµατική πλάκα [4].

• Ξεσφίξτε το παξιµάδι [5] και ξεβιδώστε τη ράβδο µε σπείρωµα [2]. Αφού
ολοκληρώσετε την τοποθέτηση του µειωτήρα στροφών, ασφαλίστε τον άξονα του
κινούµενου µηχανήµατος [1] χρησιµοποιώντας τη βίδα συγκράτησης [6].

56816AXX
Εικόνα 31: Τοποθέτηση µειωτήρων κοίλου άξονα µε δίσκο σύσφιξης

[1] Άξονας κινούµενου µηχανήµατος [7] Κοίλος άξονας

[2] Ράβδος µε σπείρωµα [9] ∆ίσκος σύσφιξης

[3] ∆ακτύλιος συγκράτησης [10]  Ασφαλιστικές βίδες

[4] Τερµατική πλάκα [11]  Χιτώνιο

[5] Παξιµάδι

56817AXX
Εικόνα 32: Τοποθετηµένος µειωτήρας µε κοίλο άξονα και δίσκο σύσφιξης, ο δίσκος σύσφιξης δεν 

έχει στερεωθεί

[1][7][11] [2] [9] [10] [3] [4]

[5]

[10]

[6]
Μ
Τ

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Σφίξιµο του 
δίσκου σύσφιξης 
τύπου RLK608

Σφίξτε µε το χέρι τις βίδες στερέωσης, ενώ ευθυγραµµίζετε το δίσκο σύσφιξης. Σφίξτε τις
βίδες σύσφιξης διαδοχικά µε δεξιόστροφη φορά (όχι σταυρωτά) περιστρέφοντας κατά
το 1/4.

Σφίξτε τις βίδες περιστρέφονται κατά το 1/4 και επαναλάβετε µέχρι να ευθυγραµµιστούν
µεταξύ τους οι επιφάνειες του εξωτερικού και εσωτερικού δακτυλίου (βλέπε 34).

56812AXX
Εικόνα 33: Σειρά µε την οποία βιδώνονται οι βίδες στερέωσης

Οι βίδες των δίσκων σύσφιξης µε κωνικό χιτώνιο πρέπει να βιδωθούν έτσι, ώστε
ξεκινήσετε µε τη βίδα στη µία πλευρά της εγκοπής και να συνεχίσετε µε την βίδα στην
άλλη πλευρά της εγκοπής.

Η τοποθέτηση καθορίζεται από την αξονική µετακίνηση του κωνικού χιτωνίου και µπορεί
να γίνει χωρίς δυναµόκλειδο.

56886AXX
Εικόνα 34: Σφίξιµο του δίσκου σύσφιξης τύπου RLK608

[L1] Κατάσταση κατά την παράδοση (προσυναρµολογηµένο) [7] Κοίλος άξονας

[L2] Σε ετοιµότητα λειτουργίας (τελική τοποθέτηση) [1] Άξονας κινούµενου µηχανήµατος

[9a] Κώνος [10] Ασφαλιστικές βίδες

[9b] Κωνικό χιτώνιο

S > 0

[9a]

[L1]

[10]

S = 0

[L2]

[9b]

[7]

[1]
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Αφαίρεση του 
δίσκου σύσφιξης

Λύστε τις ασφαλιστικές βίδες [10] διαδοχικά, περιστρέφοντας κατά το 1/4, ώστε να
αποφευχθεί η παραµόρφωση της επιφάνειας σύνδεσης.

Εάν το κωνικό χιτώνιο και ο δακτύλιος δε λύνονται από µόνα τους:
Χρησιµοποιήστε τον απαιτούµενο αριθµό βιδών και βιδώστε τις οµοιόµορφα στις οπές
αποσυναρµολόγησης. Σφίξτε τις ασφαλιστικές βίδες σε περισσότερα στάδια, µέχρι να
αποσπαστεί το κωνικό χιτώνιο από το δακτύλιο.
Αφαιρέστε το δίσκο σύσφιξης από τον κοίλο άξονα.

Αφαίρεση του 
µειωτήρα 
στροφών κοίλου 
άξονα από τον 
άξονα του 
κινούµενου 
µηχανήµατος

• Λύστε τη βίδα στερέωσης [32, θέση 6]
• Αφαιρέστε τον εξωτερικό δακτύλιο συγκράτησης (O-ring) [3] και την τερµατική

πλάκα [4].
• Περάστε τη βίδα συγκράτησης [6] στον άξονα του κινούµενου µηχανήµατος [1].
• Στρέψτε την τερµατική πλάκα [4] και τοποθετήστε ξανά την πλάκα και τον εξωτερικό

δακτύλιο συγκράτησης (O-ring) [3].
• Περάστε τη βίδα εξαγωγής [8] στην τερµατική πλάκα [4] για να αφαιρέσετε το

µειωτήρα στροφών από τον άξονα του κινούµενου µηχανήµατος [1].

Καθαρισµός και 
λίπανση

Καθαρίστε το δίσκο σύσφιξης µετά την αποσυναρµολόγηση και
• λιπάνετε τις ασφαλιστικές βίδες [10] στο σπείρωµα και κάτω από την κεφαλή, µε

υλικό που αποτελείται από MoS2, π.χ. "gleitmo 100" της FUCHS LUBRITECH
(www.fuchs-lubritech.de).

• Λιπάνετε τις κωνικές επιφάνειες και την επιφάνεια κοχλίωσης του κωνικού χιτωνίου
µε ένα λεπτό στρώµα (0.01 ... 0.02 mm) υλικού "gleitmo 900" της FUCHS LUBRI-
TECH (www.fuchs-lubritech.de) ή παρόµοιου προϊόντος άλλου κατασκευαστή.

Μην ξεβιδώνετε ποτέ τελείως τις ασφαλιστικές βίδες, διαφορετικά µπορεί να
προκληθούν ατυχήµατα! 

56818AXX
Εικόνα 35: Αφαίρεση µειωτήρων κοίλου άξονα µε σύνδεση µε δίσκο σύσφιξης

[1] Άξονας κινούµενου µηχανήµατος [4] Τερµατική πλάκα [8] Βίδα εξαγωγής

[3] ∆ακτύλιος συγκράτησης [6] Βίδα στερέωσης

[6][1] [3] [4]

[8]

Ψεκάστε το λιπαντικό µέχρι το στρώµα να µπορεί να καλύψει την επιφάνεια (σ' αυτή την
περίπτωση το πάχος ανέρχεται σε 0.01 ... 0.02 mm περίπου).
Μ
Τ

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα µε προσαρµογέα ηλεκτροκινητήρα
4.8 Τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρα µε προσαρµογέα ηλεκτροκινητήρα
Για την τοποθέτηση ηλεκτροκινητήρων IEC µεγέθους 132 έως 315 σε βιοµηχανικούς
µειωτήρες στροφών της σειράς MC, διατίθενται προσαρµογείς ηλεκτροκινητήρων [1]. 

51594AXX
Εικόνα 36:Προσαρµογέας ηλεκτροκινητήρα για βιοµηχανικούς µειωτήρες στροφών MC.P..

[1] Προσαρµογέας κινητήρα

[2] Σύνδεσµος

51593AXX
Εικόνα 37:Προσαρµογέας ηλεκτροκινητήρα για βιοµηχανικούς µειωτήρες στροφών MC.R..

[1] Προσαρµογέας ηλεκτροκινητήρα

[2] Σύνδεσµος

[1]

[2]

[1] [2]

Για την τοποθέτηση συνδέσµων [2], ανατρέξτε στις σηµειώσεις του κεφαλαίου
"Τοποθέτηση συνδέσµων".
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Σε όλους τους πίνακες ισχύει το εξής:

Κατά την επιλογή ενός ηλεκτροκινητήρα, πρέπει να λάβετε υπόψη σας το  επιτρεπτό
βάρος ηλεκτροκινητήρα, τον κατασκευαστικό τύπο του µειωτήρα και τη στερέωση
του µειωτήρα, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες.

GM = Βάρος ηλεκτροκινητήρα GG = Βάρος µειωτήρα

Τύπος στερέωσης

Σειρά βιοµηχανικού µειωτήρα

MC.PL.. MC.RL..

Πέλµα έδρασης GM Â GG GM Â GG

Έδραση µε κοίλο άξονα GM Â 0.5GG GM Â GG

Στερέωση µε φλάντζα GM Â 0.5GG GM Â GG

Τύπος στερέωσης

Σειρά βιοµηχανικού µειωτήρα

MC.PV..

MC.RV..

Πέλµα έδρασης GM Â 1.5GG GM Â GG

Έδραση µε κοίλο άξονα GM Â GG GM Â GG

Στερέωση µε φλάντζα GM Â GG GM Â 0.75GG

Τύπος στερέωσης

Σειρά βιοµηχανικού µειωτήρα

MC.PE..

MC.RE..

Πέλµα έδρασης GM Â GG GM Â 1.5GG

Έδραση µε κοίλο άξονα GM Â GG GM Â GG

Στερέωση µε φλάντζα GM Â GG GM Â GG

Αυτοί οι πίνακες ισχύουν µόνο για τη στατική λειτουργία. Απευθυνθείτε στη
SEW-EURODRIVE, εάν ο µειωτήρας κινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
(π.χ. λειτουργία εν κινήσει).
Μ
Τ

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Εάν η απόσταση x του κέντρου βάρους αυξηθεί, τότε πρέπει να αλλαχθεί ανάλογα και
το µέγιστο επιτρεπόµενο βάρος του τοποθετηµένου κινητήρα Fq. Το Fq max δεν µπορεί
να αυξηθεί εάν η απόσταση του κέντρου βάρους µειωθεί.

Αυτοί οι πίνακες ισχύουν µόνον για την εξής ταξινόµηση του µεγέθους κινητήρα/
βάρους Fq και της απόστασης "x".

56753AXX

[1] Κέντρο βάρους του ηλεκτροκινητήρα

Μέγεθος κινητήρα Fq x

IEC NEMA [N] [mm]

132S 213/215 579 189

132M 213/215 677 208

160M 254/286 1059 235

160L 254/286 1275 281

180M 254/286 1619 305

180L 254/286 1766 305

200L 324 2354 333

225S 365 2943 348

225M 365 3237 348

250M 405 4267 395

280S 444 5984 433

280M 445 6475 433

315S 505 8142 485

315M 505 8927 485

315L 11772 555

X

Fq

[1]

Επικοινωνήστε µε τη SEW-EURODRIVE στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Για τροποποίηση των προσαρµογέων ηλεκτροκινητήρων προκειµένου να εξοπλισ-

τούν µε προαιρετικό ανεµιστήρα ψύξης (όχι σε ηλεκτροκινητήρες µεγέθους 132S και
132M).

• Μετά την αφαίρεση του προσαρµογέα του κινητήρα απαιτείται µία νέα
ευθυγράµµιση.
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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5 Μηχανολογική Εγκατάσταση Επιλογές
5.1 Σηµαντικές οδηγίες εγκατάστασης

Σηµαντικές 
υποδείξεις 
τοποθέτησης

• Για την τοποθέτηση στοιχείων εισόδου και εξόδου, χρησιµοποιήστε διάταξη
τοποθέτησης. Για την εφαρµογή στο ακραξόνιο χρησιµοποιήστε την υπάρχουσα
κεντρική οπή µε σπείρωµα.

• Τα στοιχεία µετάδοσης ισχύος πρέπει να ζυγοσταθµίζονται µετά την τοποθέτηση και
δεν πρέπει να αναπτύσσουν ανεπίτρεπτα υψηλές ακτινικές ή αξονικές δυνάµεις.

Φροντίστε να διορθώσετε τις παρακάτω αποκλίσεις ευθυγράµµισης κατά την
τοποθέτηση συνδέσµων:
α) Αξονική απόκλιση ευθυγράµµισης (µέγιστη και ελάχιστη ανοχή)
β) Πλάγια απόκλιση ευθυγράµµισης (σφάλµα οµοκεντρικότητας)
γ) Γωνιακή απόκλιση ευθυγράµµισης

Αποσυνδέστε τον ηλεκτροκινητήρα από την τάση τροφοδοσίας και λάβετε
κατάλληλα µέτρα ασφαλείας ώστε να µη µπορεί να επανεκκινηθεί κατά λάθος!

• Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να περνάτε συνδέσµους, πινιόν, κλπ. πάνω
στο ακραξόνιο κτυπώντας τα µε σφυρί (ζηµιά στα έδρανα, στο κέλυφος και
στον άξονα!).

• Στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε τροχαλίες µε ιµάντες εφαρµόστε τη
σωστή τάση στους ιµάντες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Επισήµανση:
Η εγκατάσταση διευκολύνεται εάν περάσετε πρώτα λιπαντικό στο στοιχείο εξόδου ή το
θερµάνετε για λίγο (στους 80 -100 °C).

03356AXX
Εικόνα 38: Ανοχές και αποκλίσεις ευθυγράµµισης κατά την τοποθέτηση του συνδέσµου

a) b) c)

Τα στοιχεία εισόδου και εξόδου, όπως είναι οι σύνδεσµοι, πρέπει να είναι
εξοπλισµένα µε προστατευτικό κάλυµµα!
Μ
Σ

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..



5Μηχανολογική Εγκατάσταση Επιλογές
Σηµαντικές οδηγίες εγκατάστασης
Μέτρηση της 
γωνιακής 
απόκλισης 
ευθυγράµµισης 
µε χρήση φίλερ

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη µέτρηση της γωνιακής απόκλισης ευθυγράµµισης (α) µε
χρήση φίλερ. Όταν χρησιµοποιείται αυτή η µέθοδος, ακριβές αποτέλεσµα επιτυγχάνεται
µόνο όταν η απόκλιση των προσόψεων των συνδέσµων εκµηδενίζεται στρέφοντας και
τους δύο ηµισυνδέσµους κατά 180°, οπότε η µέση τιµή της γωνιακής απόκλισης
ευθυγράµµισης υπολογίζεται από τη διαφορά (a1 – a2).

Μέτρηση της 
γωνιακής 
απόκλισης 
ευθυγράµµισης 
µε χρήση 
µικροµετρικού 
ρολογιού

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη µέτρηση της γωνιακής απόκλισης ευθυγράµµισης µε
χρήση µικροµετρικού ρολογιού. Αυτή η µέθοδος δίνει το ίδιο αποτέλεσµα µε αυτό που
περιγράφτηκε στην ενότητα "Μέτρηση γωνιακής απόκλισης ευθυγράµµισης µε φίλερ"
εφόσον οι ηµισύνδεσµοι περιστραφούν µαζί, για παράδειγµα µε ένα συνδετικό πείρο,
έτσι ώστε η βελόνα του µικροµετρικού ρολογιού να µη µετακινείται σηµαντικά στη
µετρούµενη επιφάνεια.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρµογή αυτής της µετρητικής µεθόδου είναι να µην
υπάρχει αξονικός τζόγος στα έδρανα του άξονα όταν ο άξονας περιστρέφεται. Εάν αυτή
η συνθήκη δεν πληρείται, τότε ο αξονικός τζόγος µεταξύ των προσόψεων των ηµισυν-
δέσµων πρέπει να εξαλειφθεί. Εναλλακτικά, µπορείτε να χρησιµοποιήσετε δύο µικρο-
µετρικά ρολόγια, τοποθετηµένα στις δύο απέναντι πλευρές του συνδέσµου (για να υπο-
λογίσετε τη διαφορά των δύο µικροµετρικών ρολογιών όταν περιστρέφετε το σύνδεσµο).

Επισήµανση:
Οι παρακάτω µέθοδοι για τη µέτρηση της γωνιακής και της αξονικής απόκλισης
ευθυγράµµισης είναι σηµαντικές για τη συµµόρφωση προς τις ανοχές
τοποθέτησης που καθορίζονται στο κεφάλαιο "Τοποθέτηση συνδέσµων"!

52063AXX
Εικόνα 39:Μέτρηση της γωνιακής απόκλισης ευθυγράµµισης µε χρήση φίλερ

a1

a2

a

D
α

52064AXX
Εικόνα 40:Μέτρηση της γωνιακής απόκλισης ευθυγράµµισης µε χρήση µικροµετρικού ρολογιού

a1

a2

a

D
α

f2 f1
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Μέτρηση 
της πλάγιας 
απόκλισης 
ευθυγράµµισης 
µε χρήση κανόνα 
και µικροµετρικού 
ρολογιού

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη µέτρηση της πλάγιας απόκλισης ευθυγράµµισης
(απόκλιση οµοκεντρικότητας) µε χρήση κανόνα. Οι επιτρεπτές τιµές εκκεντρότητας
είναι, συνήθως, τόσο µικρές που τα καλύτερα αποτελέσµατα µετρήσεων µπορούν να
επιτευχθούν µε χρήση ενός µικροµετρικού ρολογιού. Εάν περιστρέψετε τον ένα
ηµισύνδεσµο µαζί µε το µικροµετρικό ρολόι και διαιρέσετε την απόκλιση δια δύο, το
µικροµετρικό ρολόι θα δείχνει την απόκλιση και, κατ' επέκταση, την απόκλιση
ευθυγράµµισης (µέγεθος "b"), στην οποία συµπεριλαµβάνεται η πλάγια απόκλιση
ευθυγράµµισης και του άλλου ηµισυνδέσµου.

Μέτρηση 
της πλάγιας 
απόκλισης 
ευθυγράµµισης 
µε χρήση 
µικροµετρικού 
ρολογιού

Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη µέτρηση της πλάγιας απόκλισης ευθυγράµµισης
(απόκλιση οµοκεντρικότητας), µε εφαρµογή µιας ακριβέστερης µεθόδου µέτρησης. Οι
ηµισύνδεσµοι  περιστρέφονται µαζί, χωρίς το άκρο του µετρητικού ρολογιού να
κινείται πάνω στην επιφάνεια µέτρησης. Η πλάγια απόκλιση ευθυγράµµισης
υπολογίζεται διαιρώντας την απόκλιση που δείχνει το µικροµετρικό ρολόι (µέγεθος "b").

52065AXX
Εικόνα 41:Μέτρηση της πλάγιας απόκλισης ευθυγράµµισης µε χρήση κανόνα και µικροµετρικού 

ρολογιού

b

f2 f1

52066AXX
Εικόνα 42:Μέτρηση της πλάγιας απόκλισης ευθυγράµµισης µε χρήση µικροµετρικού ρολογιού

b

f2 f1
Μ
Σ

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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5.2 Τοποθέτηση συνδέσµων
Σύνδεσµος 
ROTEX

Ο ελαστικός σύνδεσµος χαµηλής συντήρησης ROTEX έχει την ικανότητα αντιστάθµισης
της ακτινικής και γωνιακής απόκλισης ευθυγράµµισης. Η προσεκτική και ακριβής
ευθυγράµµιση του άξονα, εξασφαλίζει µεγάλη ωφέλιµη διάρκεια ζωής του συνδέσµου.

51663AXX
Εικόνα 43: Σχέδιο του συνδέσµου ROTEX

[1] Πλήµνη συνδέσµου

[2] Οδοντωτή στεφάνη

[1]

[1]

[2]
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Τοποθέτηση των 
ηµισυνδέσµων 
πάνω στον άξονα

51689AXX
Εικόνα 44: ∆ιαστάσεις τοποθέτησης του συνδέσµου ROTEX

s s

G

E

L1

Ø
d

H

Ø
d

W

Μέγεθος 
συνδέσµου

∆ιαστάσεις τοποθέτησης Βίδα συγκράτησης

E
[mm]

s
[mm]

dH
[mm]

dW
[mm]

L1 (αλουµίνιο / GG / GGG)
[mm]

L1 (ατσάλι)
[mm]

G Ροπή σύσφιξης
[Nm]

14 13 1.5 10 7 – – M4 2.4

19 16 2 18 12 26 – M5 4.8

24 18 2 27 20 30 – M5 4.8

28 20 2.5 30 22 34 – M6 8.3

38 24 3 38 28 40 60 M8 20

42 26 3 46 36 46 70 M8 20

48 28 3.5 51 40 50 76 M8 20

55 30 4 60 48 56 86 M10 40

65 35 4.5 68 55 63 91 M10 40

75 40 5 80 65 72 104 M10 40

90 45 5.5 100 80 83 121 M12 69

100 50 6 113 95 92 – M12 69

110 55 6.5 127 100 103 – M16 195

125 60 7 147 120 116 – M16 195

140 65 7.5 165 135 127 – M20 201

160 75 9 190 160 145 – M20 201

180 85 10.5 220 185 163 – M20 201

Η απόσταση από τον άξονα πρέπει να τηρείται αυστηρά (απόσταση E)
προκειµένου να εξασφαλίζεται ο αξονικός τζόγος του συνδέσµου.
Μ
Τ

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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∆ιαστάσεις 
τοποθέτησης 
συνδέσµου 
ROTEX σε 
προσαρµογέα 
ηλεκτροκινητήρα

Σφίξτε τις βίδες ασφάλισης (A) για να αποφευχθεί ο αξονικός τζόγος του συνδέσµου.

51696AXX
Εικόνα 45: ∆ιαστάσεις τοποθέτησης του συνδέσµου ROTEX στον άξονα υψηλών στροφών (HSS) 

(άξονας εισόδου) – προσαρµογέας ηλεκτροκινητήρα

L3

L2

E

L1
A A

Οι διαστάσεις τοποθέτησης που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα ισχύουν µόνο για
την τοποθέτηση ενός συνδέσµου ROTEX σε έναν προσαρµογέα ηλεκτροκινητήρα.
Ισχύουν για όλες τις εκδόσεις µειωτήρων στροφών και για όλες τις σχέσεις µετάδοσης.

Μέγεθος 
συνδέσµου 

ROTEX

Μέγεθος 
ηλεκτροκινητήρα 

IEC

∆ιαστάσεις τοποθέτησης

E
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

L3
[mm]

R28/38 132 20 0 –17 3

R38/45 160 24 1 0 25

R42/55 180/200 26 –1 0 25

R48/60 225 28 0 –3 25

R55/70 225 30 0 –5 25

R65/75 250/280 35 0 –10 25

R75/90 315 40 0 –15 25

R90/100 315 45 –20 0 25

Η απόσταση από τον άξονα πρέπει να τηρείται αυστηρά (απόσταση E)
προκειµένου να εξασφαλίζεται ο αξονικός τζόγος του συνδέσµου.
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Σύνδεσµος 
Nor-Mex 
τύποι G, E

Οι σύνδεσµοι χαµηλής συντήρησης Nor-Mex, τύπου G και E, είναι στρεπτικά εύκαµπτοι
σύνδεσµοι, µε ικανότητα αντιστάθµισης της αξονικής, γωνιακής και ακτινικής απόκλισης
ευθυγράµµισης του άξονα. Η ροπή µεταδίδεται µέσω ενός ελαστικού στοιχείου µε
ισχυρές ιδιότητες απόσβεσης, το οποίο είναι και ανθεκτικό στο λάδι και στη
θερµοκρασία. Οι σύνδεσµοι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για οποιαδήποτε φορά
περιστροφής και µπορούν να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε θέση. Στο σύνδεσµο Nor-
Mex τύπου G είναι εφικτή η αντικατάσταση του ελαστικού ενδιάµεσου δακτυλίου [5]
χωρίς µετακίνηση των αξόνων.

51667AXX
Εικόνα 46:∆οµή του συνδέσµου Nor-Mex E / Nor-Mex G

[1] Πλήµνη συνδέσµου [1] Βίδα άλεν

[2] Ελαστικός ενδιάµεσος δακτύλιος [2] Ροδέλα ασφάλισης

[3] ∆ακτύλιος µε προεξοχές

[4] Πλήµνη φλάντζας

[5] Ελαστικός ενδιάµεσος δακτύλιος

[6] Πλήµνη συνδέσµου

[3]

[1]

[4]

[5]

[6]

[2]

[2]

[1]

[1]

Nor-Mex E Nor-Mex G
Μ
Τ

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Οδηγίες 
τοποθέτησης, 
διαστάσεις 
τοποθέτησης 
συνδέσµων 
Nor-Mex G

Αφού τοποθετήσετε τους ηµισυνδέσµους, βεβαιωθείτε ότι ο συνιστώµενος τζόγος
(µέγεθος S2 για τον τύπο G, µέγεθος S1 για τον τύπο E) και το συνολικό µήκος (µέγεθος
LG για τον τύπο G και µέγεθος LE για τον τύπο E) συµφωνούν µε τις διαστάσεις που
δίνονται στους παρακάτω πίνακες. Η ακριβής ευθυγράµµιση του συνδέσµου
(Æ κεφάλαιο "Ανοχές τοποθέτησης") εξασφαλίζει µεγάλη ωφέλιµη διάρκεια ζωής.

51674AXX
Εικόνα 47: ∆ιαστάσεις τοποθέτησης του συνδέσµου Nor-Mex G

Nor-Mex G
Μέγεθος 

συνδέσµου

∆ιαστάσεις τοποθέτησης

lE
[mm]

lG
[mm]

LG
[mm]

επιτρεπτή ανοχή S2
[mm]

Βάρος
[kg]

82 40 40 92 12±1 1.85

97 50 49 113 14±1 3.8

112 60 58 133 15±1 5

128 70 68 154 16±1 7.9

148 80 78 176 18±1 12.3

168 90 87 198 21±1.5 18.3

194 100 97 221 24±1.5 26.7

214 110 107 243 26±2 35.5

240 120 117 267 30±2 45.6

265 140 137 310 33±2.5 65.7

295 150 147 334 37±2.5 83.9

330 160 156 356 40±2.5 125.5

370 180 176 399 43±2.5 177.2

415 200 196 441 45±2.5 249.2

480 220 220 485 45±2.5 352.9

575 240 240 525 45±2.5 517.2

IE IG

LG

S2
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∆ιαστάσεις 
τοποθέτησης 
του συνδέσµου 
Nor-Mex E

51674AXX
Εικόνα 48: ∆ιαστάσεις τοποθέτησης του συνδέσµου Nor-Mex E

Nor-Mex E
Μέγεθος συνδέσµου

∆ιαστάσεις τοποθέτησης

lE
[mm]

LE
[mm]

επιτρεπτή ανοχή S1
[mm]

Βάρος
[kg]

67 30 62.5 2.5± 0.5 0.93

82 40 83 3± 1 1.76

97 50 103 3± 1 3.46

112 60 123.5 3.5± 1 5

128 70 143.5 3.5± 1 7.9

148 80 163.5 3.5± 1.5 12.3

168 90 183.5 3.5± 1.5 18.4

194 100 203.5 3.5± 1.5 26.3

214 110 224 4± 2 35.7

240 120 244 4± 2 46.7

265 140 285.5 5.5± 2.5 66.3

295 150 308 8± 2.5 84.8

330 160 328 8± 2.5 121.3

370 180 368 8± 2.5 169.5

415 200 408 8± 2.5 237

480 220 448 8± 2.5 320

575 240 488 8± 2.5 457

IE IE

LE

S1 
Μ
Τ
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∆ιαστάσεις 
τοποθέτησης 
του συνδέσµου 
Nor-Mex G στον 
προσαρµογέα 
του κινητήρα

Σφίξτε τις βίδες ασφάλισης (A) για να αποφευχθεί ο αξονικός τζόγος του συνδέσµου.

51672AXX
Εικόνα 49: ∆ιαστάσεις τοποθέτησης του συνδέσµου Nor-Mex στον άξονα υψηλών στροφών (HSS) 

(άξονας εισόδου) – προσαρµογέα ηλεκτροκινητήρα

L

L

L

S

AA

2

3

2

1

Οι διαστάσεις τοποθέτησης που καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα ισχύουν µόνο για
την τοποθέτηση ενός συνδέσµου Nor-Mex σε έναν προσαρµογέα ηλεκτροκινητήρα.

NOR-MEX G.. Μέγεθος συνδέσµου 97 97 112 128 148 168 194 214

Μέγεθος 
ηλεκτροκινητήρα 

IEC

132 160 160/180 200 225 250/280 280/315 315

Μέγεθος 
µειωτήρα
Σχέση 
µετάδοσης i

∆ιάσταση 
τοποθέτησης [mm]

Όλα
Όλα

S2 14 14 15 16 18 21 24 26

L3 3 25 25 25 25 25 25 25

MC3R02
i = 14 ... 63

L2 – 5 5 5 10 2 1 0

L1 – 6 5 4 –3 2 0 –1

MC3R05
i = 14 ... 63

L2 – 5 5 5 4 2 5 0

L1 – 6 5 4 3 2 –4 –1

MC3R08
i = 14 ... 63

L2 – 5 5 5 4 2 1 5

L1 – 6 5 4 3 2 1 –6

Άλλες 
µονάδες MC..
i = 7,1 ... 112

L2 –5 5 5 5 4 2 1 0

L1 –6 6 5 4 3 2 0 –1
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Εύκαµπτοι οδοντωτοί σύνδεσµοι για τις σειρές MT, MS-MTN

Τοποθέτηση

1. Βεβαιωθείτε πως όλα τα εξαρτήµατα είναι καθαρισµένα.
2. Λιπάνετε ελαφρά τους στεγανωτικούς δακτυλίους (O-ring) [6] και τοποθετήστε τους

στις εγκοπές των χιτωνίων [2,3 ή 4,5].
3. Λιπάνετε στη συνέχεια την οδόντωση του χιτωνίου [2,3 ή 4,5]. Περάστε τα

χιτώνια στα ακραξόνια, χωρίς να προκαλέσετε ζηµιές στους στεγανοποιητικούς
δακτυλίους [6].

57599AEN

[9,8] [9,8] [13,14][1] [6] [6][3] [4] [5] [7]

[1]

[15,16]

[11] [11] [10][12] [17][2] [1][1]

Type X Type D

Standard type Type F Type FE MSC

[1] Πλήµνη συνδέσµου [7] Κάλυµµα [13] Ροδέλα ασφάλισης

[2] Χιτώνιο [8] Οπή λίπανσης [14] Παξιµάδι

[3] Χιτώνιο [9] Οπή λίπανσης [15] Πείρος

[4] Μισό τµήµα χιτωνίου [10] Τσιµούχα [16] Ροδέλα ασφάλισης

[5] Μισό τµήµα χιτωνίου [11] Μπουλόνι [17] Ο-ρινγκ

[6] Τσιµούχα ή στεγανωτικός 
δακτύλιος (O-ring)

[12] Αυτασφαλιζόµενο παξιµάδι
Μ
Τ
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4. Στα µοντέλα συνδέσµου που είναι µεγαλύτερα από τα MS-325 ή MT-260 και τη σειρά
MN θα πρέπει να λιπάνετε τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους ή τα ο-ρινγκ [6] πριν
από την τοποθέτησή τους στις εγκοπές του πλευρικού καλύµµατος [7].

5. Οι πλήµνες [1] τοποθετούνται µε ανάλογο τρόπο στους αντίστοιχους άξονες,
ευθυγραµµίζοντάς τους µε την µακρύτερη λοξοτοµή προς το µηχάνηµα (βλέπε
λεπτοµέρεια A). Μετακινήστε τις πλήµνες ώστε να βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο µε το
ακραξόνιο. 

6. Ευθυγραµµίστε τους άξονες που θέλετε να συνδέσετε µε τις πλήµνες σύνδεσης και
ελέγξτε την απόσταση "a" µεταξύ των πληµνών (βλέπε λεπτοµέρεια B). Οι
αντίστοιχες τιµές αναφέρονται στον πίνακα της σελίδας 74.

7. Ευθυγραµµίστε τους δύο άξονες. Ελέγξτε τις επιτρεπόµενες τιµές µε το µικρόµετρο.
Η ανοχή ευθυγράµµισης είναι ανάλογη µε τον αριθµό στροφών του συνδέσµου.

8. Αφήστε τις πλήµνες [1] να κρυώσουν, πριν βιδώσετε τα χιτώνια [2, 3 ή 4, 5]. Λιπάνετε
την οδόντωση [1], πριν βιδώσετε τα χιτώνια [2, 3 ή 4, 5].

9. Περάστε το στεγανοποιητικό δακτύλιο [10] και σφίξτε τα µισά τµήµατα του χιτωνίου
µε την προβλεπόµενη ροπή σύσφιξης (βλέπε λεπτοµέρεια Β). Προτείνουµε να
αλείψετε µε λίγο γράσο τον στεγανοποιητικό δακτύλιο. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές
λίπανσης βρίσκονται µεταξύ τους σε θέση 90°.

Πριν τοποθετήσετε τις πλήµνες [1] στους άξονες, θα πρέπει να τις θερµάνετε
στους 110 °C το πολύ. Μη χρησιµοποιείτε εργαλείο συγκόλλησης.

57602AEN

57604AEN

A
Detail A

a

Ma

Detail B
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10.Ξεβιδώστε τις δύο τάπες [9] από το χιτώνιο [2, 3 ή 4, 5]. Για την πλήρωση του
λιπαντικού ενεργήστε ως εξής: 
Περιστρέψτε τον σύνδεσµο έτσι, ώστε οι οπές λίπανσης να ακινητοποιηθούν στις
θέσεις (ώρα) 1:30, 4:30, 7:30, 10:30. Αφαιρέστε τις τάπες λίπανσης από τις θέσεις
1:30 και 7:30 [9] και συµπληρώστε από την οπή της θέσης 1:30 γράσο στο
σύνδεσµο, µέχρι αυτό να αρχίσει να βγαίνει από τη θέση 7:30 (βλέπε λεπτοµέρεια
C). Προτείνεται να αφαιρέσετε και την τάπα λίπανσης από τη θέση 10:30 για τις
ανάγκες εξαερισµού. Τα στοιχεία σχετικά µε τα απαιτούµενα λιπαντικά µέσα και οι
ποσότητες γράσου αναφέρονται στο κεφάλαιο Æ Προτεινόµενα λιπαντικά µέσα και
ποσότητες. Σε συνθήκες λειτουργίες που δεν συµφωνούν µε αυτές που αναφέρονται
στο κεφάλαιο Æ Προτεινόµενα λιπαντικά µέσα και ποσότητες, απευθυνθείτε στη
SEW-EURODRIVE. Στους τύπους συνδέσµων HAD, MTD, MSD, MTX, MTXL,
MSXL, HAXL, MTCO και MSCO θα πρέπει να λιπανθεί χωριστά κάθε µισό τµήµα του
συνδέσµου. Εάν χρησιµοποιείτε τους τύπους MSVS, MTV, απευθυνθείτε στη SEW-
EURODRIVE.

Συντήρηση Κάθε 3000 ώρες λειτουργίας
Σε περίπτωση που απαιτούνται µεγαλύτερα χρονικά διαστήµατα λίπανσης, παρα-
καλούµε επικοινωνήστε µε τη SEW-EURODRIVE! Η διαδικασία συµπληρωµατικής
λίπανσης αναφέρεται στο σηµείο 11.

Αποσυναρµο-
λόγηση και έλεγχος 
κατάστασης

Κάθε 8000 ώρες λειτουργίας ή κάθε 2 χρόνια.
1. Πριν µετακινήσετε τα µισά τµήµατα του χιτωνίου, καθαρίστε την επιφάνεια των

πληµνών γύρω από τους στεγανοποιητικούς δακτυλίους [6].
2. Αφαιρέστε τις βίδες [11] και το στεγανοποιητικό δακτύλιο [10].
3. Ελέγξτε την κατάσταση της οδόντωσης και των τσιµουχών.
4. Ελέγξτε την ευθυγράµµιση του συνδέσµου.

57589AEN

45°

90°

130 A10
30 B

7
30

A 4
30

B

Detail C

inin

out
out
Μ
Τ
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Ανοχή 
τοποθέτησης

57587AEN

Type BR Type ES Type VS Type CO

Type L Type FD Type FS Type S

57586AXX

a

Ma

Τύποι MT, MS και MTN

Μέγεθος κατασκευής a [mm] Μέγεθος κατασκευής a [mm] Μέγεθος κατασκευής a [mm]

MT-MTN-42, MS-5 6±1 MT-MTN-205, MS-430 12±3 MT-460, MS-MN-5250 20±4

MT-MTN-55, MS-10 6±1 MT-MTN-230, MS-600 12±3 MT-500, MS-MN-6500 25±4

MT-MTN-70, MS-20 6±2 MT-MTN-260, MS-800 12±3 MT-550, MS-MN-9500 25±4

MT-MTN-90, MS-35 8±2 MT-280, MS-MN-1150 16±3 MT-590, MS-MN-11000 25±4

MT-MTN-100, MS-60 8±2 MT-310, MS-MN-1500 16±3 MT-620, MS-MN-13500 30±6

MT-MTN-125, MS-105 8±2 MT-345, MS-MN-2100 16±3 MT-650, MS-MN-17000 30±6

MT-MTN-145, MS-150 10±2 MT-370, MS-MN-2650 20±4 MT-680, MS-MN-19000 30±6

MT-MTN-165, MS-210 10±3 MT-390, MS-MN-3400 20±4 MT-730, MS-MN-22500 30±6

MT-MTN-185, MS-325 10±3 MT-420, MS-MN-4200 20±4 MT-800, MS-MN-27000 30±6
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Τύποι MT και MS-MTN

Μέγεθος 
κατασκευής

Μέγεθος Ροπή 
σύσφιξης MA 

[Nm]
Μέγεθος κατασκευής

Μέγεθος Ροπή 
σύσφιξης MA 

[Nm]
Μέγεθος κατασκευής

Μέγεθος Ροπή 
σύσφιξης MA 

[Nm]

MT-42 8 MT-205 325 MT-460, MS-MN-5250 760

MT-55 20 MT-230 325 MT-500, MS-MN-6500 1140

MT-70 68 MT-26 565 MT-550, MS-MN-9500 1140

MT-90 108 MT-280, MS-MN-1150 375 MT-590, MS-MN-11000 1140

MT-100 108 MT-310, MS-MN-1500 375 MT-620, MS-MN-13500 1800

MT-125 230 MT-345, MS-MN-2100 660 MT-650, MS-MN-17000 1800

MT-145 230 MT-370, MS-MN-2650 660 MT-680, MS-MN-19000 1800

MT-165 230 MT-390, MS-MN-3400 760 MT-730, MS-MN-22500 1800

MT-185 325 MT-420, MS-MN-4200 760 MT-800, MS-MN-27000 1800

Τύποι MS-MTN

Μέγεθος κατασκευής Μέγεθος Ροπή σύσφιξης MA 
[Nm] Μέγεθος κατασκευής Μέγεθος Ροπή σύσφιξης MA 

[Nm]

MS-5, MTN-42 20 MS-150, MTN-145 108

MS-10, MTN-55 39 MS-210, MTN-165 108

MS-20, MTN-70 39 MS-325, MTN-185 325

MS-35, MTN-90 68 MS-430, MTN-205 325

MS-60, MTN-100 68 MS-600, MTN-230 325

MS-105, MTN-125 68 MS-800, MTN-260 375
Μ
Τ
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Προτεινόµενα 
λιπαντικά µέσα και 
ποσότητες

Γράσα για χρήση σε θερµοκρασίες από 0 °C έως 70 °C.
Οι σύνδεσµοι παραδίδονται µόνο µε γράσο ως προστατευτικό µέσο, το οποίο όµως δεν
αρκεί για τη σωστή λειτουργία.
Πριν την τοποθέτηση του συνδέσµου, αλείψτε µε το χέρι το 70 % της ποσότητας γράσου
επάνω στις πλήµνες, τις οδοντώσεις και τις γειτονικές επιφάνειες. Μετά την τοποθέτηση
του συνδέσµου προσθέστε το υπόλοιπο 30 % µέσα στις οπές λίπανσης της φλάντζας. 
Κάτω από τις 300 σ.α.λ. προτείνεται η χρήση γράσων της κατηγορίας NLGI 0, σε πολύ
χαµηλές στροφές προτείνεται η κατηγορία NLGI 00. Και στις δύο περιπτώσεις θα πρέπει
τα γράσα να διαθέτουν καλές ιδιότητες πρόσφυσης. Σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες,
χαµηλές στροφές και κινητήρες µε λειτουργία αναστροφής απαιτείται µία συχνότερη
λίπανση από αυτή που αναφέρεται σ' αυτές τις οδηγίες.

Προµηθευτής Λάδι

Κανονική λειτουργία

Amoco Amoco Γράσο συνδέσµων

Castrol Spheerol BN 1

Cepsa-Krafft KEP 1

Esso-Exxon Unirex RS 460, Pen-0- Led EP

Fina Ceran EP-0

Klüber Klüberplex GE 11-680

Mobil Mobilgrease XTC,
Mobiltemp SHC 460 spezial

Shell Shell Albida GC1

Texaco Γράσο συνδέσµων KP 0/1 K-30

Verkol Verkol 320-1 Grado 1

Κανονικές στροφές και 
λειτουργία µε µεγάλα 
φορτία

Klüber Klüberplex GE 11-680

Texaco Γράσο συνδέσµων KP 0/1 K-30

ΥΨΗΛΕΣ ΣΤΡΟΦΕΣ1)

1) Γωνιακή ταχύτητα > 80 m/s

Amoco Γράσο συνδέσµων

Esso-Exxon Unirex RS-460

Klüber Klüberplex GE 11-680

Mobil Mobilgrease XTC

Texaco Γράσο συνδέσµων KP 0/1 K-30
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Για τους τύπους MTD, MSD, HAD, MTX, MSX, HAX, MSXL, MTXL, MTBRX, MSBRX,
MTSR-P επαλείψτε τη µισή ποσότητα σε κάθε τεµάχιο του συνδέσµου. Παράδειγµα
MTX-125: 0,25 kg και στις δύο πλευρές. Για τους τύπους MSS, MTS, MSC, MTCO,
MSCO, MTES, καθώς και για τους κάθετους συνδέσµους και τους συνδέσµους µε
δυνατότητα αποσύνδεσης απευθυνθείτε στο τεχνικό µας τµήµα.

Τύπος MT

Μέγεθος 
κατασκευής

Ποσότητα1) [kg] Μέγεθος 
κατασκευής

Ποσότητα1) [kg] Μέγεθος 
κατασκευής

Ποσότητα1) [kg]

MT-42 0.04 MT-205 2.20 MT-460 11.50

MT-55 0.06 MT-2300 2.80 MT-500 11.50

MT-70 0.17 MT-260 4.50 MT-550 14.50

MT-90 0.24 MT-280 3.00 MT-590 23.00

MT-100 0.36 MT-310 3.60 MT-620 23.00

MT-125 0.50 MT-345 4.50 MT-650 30.00

MT-145 0.70 MT-370 5.00 MT-680 36.00

MT-165 1.30 MT-390 9.00 MT-730 38.00

MT-185 1.75 MT-420 9.80 MT-800 46.00

1) Ποσότητα για ολόκληρο σύνδεσµο MT, MTCL, MTL, MSL, MTK, MSK, MTBR, MSBR, MTFD, MSFD, MTFS, MSFS, MTFE, MSFE,
MTF, MSF, MTB, MTST-B, MTN.

Τύποι MS και MN

Μέγεθος 
κατασκευής

Ποσότητα1) [kg] Μέγεθος 
κατασκευής

Ποσότητα1) [kg] Μέγεθος 
κατασκευής

Ποσότητα1) [kg]

MS-5, MTN-42 0.07 MS-430, MTN-205 1.60 MS-MN-5250 10.50

MS-10, MTN-55 0.10 MS-600, MTN-230 2.00 MS-MN-6500 11.40

MS-20, MTN-70 0.12 MS-800, MTN-260 2.00 MS-MN-9500 14.00

MS-35, MTN-90 0.22 MS-MN-1150 3.40 MS-MN-11000 21.00

MS-60, MTN-100 0.30 MS-MN-1500 3.66 MS-MN-13500 22.00

MS-105, MTN-125 0.40 MS-MN-2100 4.60 MS-MN-17000 28.00

MS-150, MTN-145 0.60 MS-MN-2650 5.30 MS-MN-19000 34.00

MS-210, MTN-165 1.00 MS-MN-3400 8.20 MS-MN-22500 40.00

MS-325, MTN-185 1.10 MS-MN-4200 8.60 MS-MN-27000 45.00

1) Ποσότητα για ολόκληρο σύνδεσµο MT, MTCL, MTL, MSL, MTK, MSK, MTBR, MSBR, MTFD, MSFD, MTFS, MSFS, MTFE, MSFE,
MTF, MSF, MTB, MTST-B, MTN.
Μ
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Ακρίβεια ευθυγράµµισης

57588AXX

a

Y

Z

X 
(T

.I.
R

)

Τύποι Στροφές [σ.α.λ.]

MT MS-MN

0-250 250-500 500-1000 1000-2000 2000-4000

xmax (y-z) xmax (y-z) xmax (y-z) xmax (y-z) xmax (y-z)

[mm]

42–90 5-35 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.15 0.20 0.08 0.10

100-185 60-325 0.50 0.60 0.50 0.60 0.25 0.35 0.15 0.20 0.08 0.10

205-420 430-4200 0.90 1.00 0.50 0.75 0.25 0.35 0.15 0.20 – –

420- 5250- 1.50 1.50 1.0 1.00 0.50 0.50 – –
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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5.3 Καστάνια αντεπιστροφής FXM
Σκοπός της καστάνιας αντεπιστροφής είναι να εµποδίζει την ανεπιθύµητη αντιστροφή
της φοράς περιστροφής. Κατά τη λειτουργία, η καστάνια αντεπιστροφής επιτρέπει την
περιστροφή προς µια µόνο, καθορισµένη φορά περιστροφής.

Η καστάνια αντεπιστροφής τύπου FXM που δε χρειάζεται συντήρηση, είναι µια καστάνια
αντεπιστροφής φυγοκεντρικής λειτουργίας µε σφήνες που ανασηκώνονται. Όταν
επιτευχθεί η ταχύτητα ανύψωσης, οι σφήνες αποσπώνται εντελώς από την επιφάνεια
επαφής του εξωτερικού δακτυλίου. Η καστάνια αντεπιστροφής λιπαίνεται µε λάδι
µηχανής. Ένα βέλος πάνω στο κέλυφος του µειωτήρα στροφών υποδεικνύει την
επιτρεπτή φορά περιστροφής [1] (Æ παρακάτω εικόνα).

Αλλαγή 
της φοράς 
περιστροφής

Για να αλλάξετε τη φορά περιστροφής, περιστρέψτε κατά 180° τον εσωτερικό δακτύλιο
µε τις σφήνες. Τραβήξτε και αφαιρέστε τον εσωτερικό δακτύλιο µε τις σφήνες,
χρησιµοποιώντας εξολκέα (δεν περιλαµβάνεται στο αντικείµενο παράδοσης) και
τοποθετήστε τον ξανά στη θέση του στραµµένο κατά 180°.

• Μην εκκινείτε τον ηλεκτροκινητήρα προς τη φορά εµπλοκής. Φροντίστε για τη
σωστή ηλεκτρική τροφοδοσία του κινητήρα, για να πετύχετε την επιθυµητή
φορά περιστροφής! Η περιστροφή του ηλεκτροκινητήρα κατά τη φορά
εµπλοκής µπορεί να καταστρέψει την καστάνια αντεπιστροφής!

• Παρακαλούµε, συµβουλευθείτε τη SEW-EURODRIVE σε περίπτωση που
χρειαστεί να αλλάξετε την κατεύθυνση εµπλοκής.

51639AXX
Εικόνα 50: Σήµανση της επιτρεπόµενης φοράς περιστροφής στο κέλυφος του µειωτήρα

[1]

[1]
Μ
Κ
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... καστάνια 
αντεπιστροφής 
τοποθετηµένη έξω 
από το µειωτήρα 
στροφών

• Αφαιρέστε το λάδι από το µειωτήρα (Æ κεφάλαιο "Επιθεώρηση και Συντήρηση").
• Λύστε τις βίδες συγκράτησης [2] της καστάνιας αντεπιστροφής.
• Αφαιρέστε τον εξωτερικό δακτύλιο [1]. Για να διευκολυνθεί η αποσυναρµολόγηση,

περιστρέψτε ελαφρά τον εξωτερικό δακτύλιο [2] κατά τη φορά ελεύθερης κύλισης.
• Αφαιρέστε το δακτύλιο συγκράτησης (O-ring) [3] και τον εσωτερικό δακτύλιο µε τον

κλωβό και τις σφήνες [4].
• Περιστρέψτε τον εσωτερικό κλωβό [4] µε τις σφήνες κατά 180° και τοποθετήστε τα

εξαρτήµατα στη θέση τους µε την αντίστροφη σειρά. Κατά την τοποθέτηση της
καστάνιας αντεπιστροφής, µην ασκείτε πίεση στον κλωβό µε τις σφήνες, αλλά µόνο
στον εσωτερικό δακτύλιο [4]. Χρησιµοποιήστε τις οπές µε σπείρωµα του εσωτερικού
δακτυλίου [4] για την τοποθέτηση.

• Ασφαλίστε τον εσωτερικό δακτύλιο [4], µε το δακτύλιο συγκράτησης (O-ring) [3], κατά
την αξονική κατεύθυνση. Τοποθετήστε τον εξωτερικό δακτύλιο [1], χρησιµοποιώντας
τις βίδες συγκράτησης [2]. Εφαρµόστε τις ροπές σύσφιξης που καθορίζονται στον
πίνακα που ακολουθεί:

• Αλλάξτε το βέλος που υποδεικνύει τη φορά περιστροφής στο κέλυφος του µειωτήρα
στροφών (εικόνα 50).

• Πληρώστε τον µειωτήρα πάλι µε λάδι (Æ κεφάλαιο Λιπαντικά). Ελέγξτε τη στάθµη
του λαδιού.

• Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι η καστάνια αντεπιστροφής λειτουργεί χωρίς
προβλήµατα.

51640AXX
Εικόνα 51: Αλλαγή της φοράς περιστροφής µε καστάνια αντεπιστροφής, τοποθετηµένη έξω από το 

µειωτήρα στροφών

[1] Εξωτερικός δακτύλιος [2] Βίδες στερέωσης

[3] ∆ακτύλιος συγκράτησης [4] Εσωτερικός δακτύλιος µε κλωβό και σφήνες

Μέγεθος βίδας Ροπή σύσφιξης [Nm]
M5 6
M6 10
M8 25

M10 48
M12 84
M16 206
M20 402
M24 696
M30 1420

[2]

[1]

[3]

[4]
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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... µε καστάνια 
αντεπιστροφής 
τοποθετηµένη µέσα 
στο µειωτήρα 
στροφών

• Αφαιρέστε το λάδι από το µειωτήρα (Æ κεφάλαιο "Επιθεώρηση και Συντήρηση").
• Αφαιρέστε το κάλυµµα του εδράνου [6], τα παρεµβύσµατα [7] και το χιτώνιο [5]. Είναι

σηµαντικό τα παρεµβύσµατα [7] και το χιτώνιο [5], µεταξύ του καλύµµατος του
εδράνου [6] και του εξωτερικού δακτυλίου [1], να µη µπερδευτούν καθώς πρέπει να
συναρµολογηθούν µε τη σωστή σειρά.

• Αφαιρέστε το δακτύλιο συγκράτησης (O-ring) [2] από τον άξονα εισόδου.
• Αποσυναρµολογήστε τον εσωτερικό δακτύλιο µε κλωβό και σφήνες [3], µε µία

κατάλληλη διάταξη αφαίρεσης [8]. Χρησιµοποιήστε τις οπές µε σπείρωµα του
εσωτερικού δακτυλίου [3] για την τοποθέτηση.

• Περιστρέψτε τον εσωτερικό κλωβό [3] µε τις σφήνες κατά 180° και τοποθετήστε τα
εξαρτήµατα στη θέση τους µε την αντίστροφη σειρά. Κατά την τοποθέτηση της
καστάνιας αντεπιστροφής, µην ασκείτε πίεση στον κλωβό µε τις σφήνες, αλλά µόνο
στον εσωτερικό δακτύλιο [3].

• Όταν τοποθετείτε την καστάνια αντεπιστροφής, περιστρέψτε την προς τη φορά
ελεύθερης κύλισης έτσι ώστε οι σφήνες να κινηθούν προς τον εξωτερικό δακτύλιο.

• Ασφαλίστε τον εσωτερικό δακτύλιο [3], µε το δακτύλιο συγκράτησης (O-ring) [2], κατά
την αξονική κατεύθυνση.

• Τοποθετήστε το χιτώνιο [5], τα παρεµβύσµατα [7] και το κάλυµµα του εδράνου [6] µε
την αντίστροφη σειρά.

• Αλλάξτε το βέλος που υποδεικνύει τη φορά περιστροφής στο κέλυφος του µειωτήρα.
• Πληρώστε τον µειωτήρα πάλι µε λάδι (Æ κεφάλαιο Λιπαντικά). Ελέγξτε τη στάθµη

του λαδιού.
• Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι η καστάνια αντεπιστροφής λειτουργεί χωρίς

προβλήµατα.

51645AXX
Εικόνα 52: Αλλαγή της φοράς περιστροφής µε καστάνια αντεπιστροφής, τοποθετηµένη µέσα στο 

µειωτήρα στροφών

[1] Εξωτερικός δακτύλιος [5] Χιτώνιο

[2] ∆ακτύλιος συγκράτησης [6] Καπάκι εδράνου

[3] Εσωτερικός δακτύλιος µε κλωβό και σφήνες [7] Παρεµβύσµατα

[4] Ροδέλα στήριξης [8] ∆ιάταξη αφαίρεσης

[1][4] [2]

[3] [8]

[5]
[6][7]

[9]
Μ
Κ
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5.4 Αντλία ακραξονίου SHP
Χρήση Στη λίπανση µε πίεση (Æ κεφάλαιο "Λίπανση") η αντλία ακραξονίου SHP που δεν

απαιτεί συντήρηση αποτελεί την προτιµώµενη λύση για τα µεγέθη µειωτήρων 04…09.

Η αντλία ακραξονίου SHP.., η οποία δε χρειάζεται συντήρηση, µπορεί να χρησιµο-
ποιηθεί σε µειωτήρες στροφών µεγέθους 04 έως 09, για τη λίπανση των µερών των
µειωτήρων που δεν βυθίζονται στο λουτρό λαδιού. Η αντλία ακραξονίου µπορεί να
λειτουργήσει και προς τις δύο φορές περιστροφής. 

Θέση αντλίας Η αντλία τοποθετείται εξωτερικά στο µειωτήρα και λαµβάνει κίνηση απευθείας από τον
άξονα εισόδου ή τον ενδιάµεσο άξονα του µειωτήρα. Αυτό εξασφαλίζει την αξιόπιστη
λειτουργία της αντλίας. Η θέση της αντλίας εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:
• Αριθµός βαθµίδων µειωτήρα στροφών
• Τύπος µειωτήρα (µειωτήρας µε ελικοειδή γρανάζια ή µε κωνικά ελικοειδή γρανάζια)
• Θέση άξονα του µειωτήρα
• Τύπος άξονα εξόδου

Οι παρακάτω πίνακες δείχνουν τη θέση της αντλίας:

Απαιτείται ένας ελάχιστος αριθµός στροφών του ηλεκτροκινητήρα για τη σωστή
λειτουργία της αντλίας ακραξονίου. Για το λόγο αυτό, εάν οι στροφές του
ηλεκτροκινητήρα είναι µεταβλητές (π.χ. σε ηλεκτροκινητήρες που ελέγχονται
από µετατροπέα) ή σε περίπτωση αλλαγής της περιοχής στροφών σε έναν
µειωτήρα µε αντλία ακραξονίου που έχει παραδοθεί ήδη, θα πρέπει να
συνεννοηθείτε προηγουµένως µε τη SEW-EURODRIVE.

Ελέγξτε ότι η αντλία ακραξονίου δεν έρχεται σε επαφή µε άλλα εξαρτήµατα.
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Θέσεις άξονα

23 131) 241) 14

MC2P
• Συµπαγής άξονας
• Κοίλος άξονας µε 

σφηνόδροµο
• Κοίλος άξονας µε 

δίσκο σύσφιξης

MC3P
• Συµπαγής άξονας
• Κοίλος άξονας µε 

σφηνόδροµο
• Κοίλος άξονας µε 

δίσκο σύσφιξης

1) Οι µέγιστες επιτρεπόµενες δυνάµεις στον άξονα εξόδου είναι µικρότερες

Θέσεις άξονα

03 04 031) 041)

MC2R
• Συµπαγής άξονας

MC2R
• Κοίλος άξονας µε 

σφηνόδροµο

MC2R
• Κοίλος άξονας µε 

δίσκο σύσφιξης

MC3R
• Συµπαγής άξονας
• Κοίλος άξονας µε 

σφηνόδροµο
• Κοίλος άξονας µε 

δίσκο σύσφιξης

1) Οι µέγιστες επιτρεπόµενες δυνάµεις στον άξονα εξόδου είναι µικρότερες.
Μ
Α

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..



5Μηχανολογική Εγκατάσταση Επιλογές
Αντλία ακραξονίου SHP
Αναρρόφηση 
αντλίας

Αντλία 
ακραξονίου, 
τοποθετηµένη 
στην επάνω 
πλευρά του 
µειωτήρα MC.V..

Η αντλία λαδιού θα πρέπει οπωσδήποτε να αρχίσει να αντλεί λάδι, µόλις ο κύριος
κινητήρας αρχίσει να περιστρέφεται. Σε διαφορετική περίπτωση, ανοίξτε τη χωριστή
βίδα πλήρωσης λαδιού [1] και συµπληρώστε λάδι (1 – 4 λίτρα). Κλείστε τη χωριστή βίδα
πλήρωσης λαδιού όταν αρχίσει να κυκλοφορεί το λάδι (ελέγξτε µε τον ελεγκτή ροής ή
την οπτική ένδειξη ροής [2]). 
Αυτή η διαδικασία είναι ιδιαίτερα σηµαντική, όταν ο µειωτήρας ήταν ακινητοποιηµένος
για µεγάλο χρονικό διάστηµα και υπάρχει αέρας στον αγωγό αναρρόφησης της αντλίας
λαδιού.

• Είναι απαραίτητο ο µειωτήρας στροφών να λιπαίνεται επαρκώς από την
πρώτη κιόλας στιγµή!

• Μην αλλάζετε τη διάµετρο της σύνδεσης του σωλήνα / αγωγού!
• Μην ανοίγετε τη γραµµή πίεσης [PRE]!
• Εάν η αντλία ακραξονίου δεν αποκαταστήσει την πίεση σε 10 δευτερόλεπτα

µετά την εκκίνηση του µειωτήρα, απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE.

Στην τοποθέτηση της αντλίας ακραξονίου στην επάνω πλευρά του µειωτήρα,
υπάρχει ο κίνδυνος ξηρής εκκίνησης.

57683AXX
Εικόνα 53: Αντλία ακραξονίου, τοποθετηµένη επάνω στο µειωτήρα

[1] Χωριστή βίδα πλήρωσης λαδιού στον αγωγό αναρρόφησης

[2] Ελεγκτής ροής ή οπτική ένδειξη ροής (δε φαίνεται στην εικόνα)

[1]

[2]

[1]
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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5.5 Εγκατάσταση µε ατσάλινο πλαίσιο
Για τους βιοµηχανικούς µειωτήρες στροφών της σειράς MC.. σε οριζόντιο
κατασκευαστικό τύπο (MC2PL.., MC3PL.., MC2RL.., MC3RL..), η SEW-EURODRIVE
παρέχει προ-συναρµολογηµένα πακέτα συστηµάτων µετάδοσης πάνω σε ατσάλινο
πλαίσιο (µεταβλητή βάση ή πλαίσιο θεµελίωσης).

Μεταβλητή βάση Μια µεταβλητή βάση είναι ένα ατσάλινο πλαίσιο [1], στο οποίο µπορεί να εγκατασταθεί
ένας µειωτήρας µαζί µε το σύνδεσµο (υδραυλικός) και τον ηλεκτροκινητήρα (µε φρένο,
εάν χρειάζεται), όπως Στην ουσία πρόκειται για
• µειωτήρα µε κοίλο άξονα ή
• µειωτήρα µε συµπαγή άξονα και φλάντζα σύνδεσης στον άξονα εξόδου
Το ατσάλινο πλαίσιο [1] στηρίζεται σε βραχίονα ροπής [2] (Æ κεφάλαιο "Βραχίονας
ροπής").

51691AXX
Εικόνα 54: Βιοµηχανικός µειωτήρας στροφών της σειράς MC.. , τοποθετηµένος σε µεταβλητή 

βάση µε βραχίονα ροπής

[1] Μεταβλητή βάση

[2] Βραχίονας ροπής

[2]
[1]

Είναι απαραίτητο
• οι διαστάσεις του συστήµατος να υπολογίζονται µε τέτοιο τρόπο ώστε η ροπή

του βραχίονα ροπής να µπορεί να απορροφάται (Æ κεφάλαιο "Θεµελίωση
µειωτήρα")

• η µεταβλητή βάση να µην παραµορφώνεται κατά την εγκατάσταση (κίνδυνος
ζηµιάς στο µειωτήρα στροφών και το σύνδεσµο)

Εάν ο µειωτήρας κινείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας προς το πλάι ή εάν
παρουσιάζονται συχνά αιχµές ροπής, δεν θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε τον
άκαµπτο βραχίονα ροπής. Σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιήστε έναν
βραχίονα ροπής µε ελαστικό χιτώνιο εδράνων. Παρακαλώ επικοινωνήστε µε τη
SEW-EURODRIVE. 
Μ
Ε
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Πλαίσιο 
θεµελίωσης

Ένα πλαίσιο βάσης είναι ένα ατσάλινο πλαίσιο [1], στο οποίο µπορεί να εγκατασταθεί
ένας µειωτήρας στροφών µαζί µε το σύνδεσµο (υδραυλικός) και τον ηλεκτροκινητήρα
(µε φρένο, εάν χρειάζεται). Το ατσάλινο πλαίσιο στηρίζεται σε αρκετά πέλµατα έδρασης
[2]. Ένα τέτοιο πλαίσιο, συνήθως, χρησιµοποιείται για µειωτήρες στροφών συµπαγούς
άξονα µε ελαστικό σύνδεσµο στον άξονα εξόδου.

5.6 Βραχίονας ροπής

∆υνατότητες 
τοποθέτησης

Ο βραχίονας ροπής διατίθεται ως πρόσθετη δυνατότητα για απευθείας τοποθέτηση στο
µειωτήρα ή στη µεταβλητή βάση. 

51692AXX
Εικόνα 55: Βιοµηχανικός µειωτήρας στροφών MC.. , τοποθετηµένος σε πλαίσιο βάσης µε πέλµατα 

έδρασης

[1] Πλαίσιο θεµελίωσης

[2] Πέλµα έδρασης

[2][1]

Είναι απαραίτητο,
• η κατασκευή βάσης του πέλµατος στήριξης να έχει επαρκείς διαστάσεις

(Æ κεφάλαιο "Θεµελίωση του µειωτήρα στροφών")
• το πλαίσιο βάσης να µην παραµορφώνεται εξαιτίας κακής ευθυγράµµισης

(κίνδυνος ζηµιάς στο µειωτήρα στροφών και το σύνδεσµο).

Εάν ο µειωτήρας κινείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας προς το πλάι ή εάν
παρουσιάζονται συχνά αιχµές ροπής, δεν θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε τον
άκαµπτο βραχίονα ροπής. Σε αυτή την περίπτωση χρησιµοποιήστε έναν
βραχίονα ροπής µε ελαστικό χιτώνιο εδράνων. Επικοινωνήστε µε τη SEW-
EURODRIVE.
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Απευθείας 
τοποθέτηση στο 
µειωτήρα 
στροφών

Τοποθετείτε πάντοτε το βραχίονα ροπής στην πλευρά του κινούµενου µηχανήµατος.

Ο βραχίονας ροπής µπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στο µειωτήρα στροφών, στις
περιπτώσεις τόσο εφελκυστικής όσο και θλιπτικής καταπόνησης. Η πρόσθετη
εφελκυστική ή θλιπτική καταπόνηση µπορεί να οφείλεται στις εξής αιτίες:
• Απόκλιση οµαλής περιστροφής κατά τη λειτουργία
• Θερµική διαστολή του κινούµενου µηχανήµατος
Για την αποφυγή τέτοιων καταπονήσεων, ο κοχλίας αγκύρωσης [5418] είναι
εξοπλισµένος µε διπλά συνδετικά στοιχεία, τα οποία επιτρέπουν επαρκή πλευρικό και
ακτινικό τζόγο [1].

51703AXX
Εικόνα 56: ∆υνατότητες τοποθέτησης του βραχίονα ροπής

51705AXX
Εικόνα 57: Βραχίονας ροπής, απευθείας τοποθετηµένος στο µειωτήρα στροφών

1°

±1°

90
°

0°

+5
°

-5
°

[1]

[5416]

[5416]

[5418]

Είναι απαραίτητο να υπάρχει αρκετός τζόγος [1] µεταξύ του βραχίονα ροπής και
της πλάκας στήριξης [5416] καθώς και µεταξύ του βραχίονα ροπής και του
µειωτήρα στροφών. Σ' αυτή την περίπτωση δεν µπορούν να επιδράσουν φορτία
κάµψης στο βραχίονα ροπής και τα έδρανα του άξονα εξόδου δεν δέχονται
πρόσθετη καταπόνηση.
Μ
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Θεµελίωση του 
βραχίονα ροπής

Για να κατασκευάσετε το θεµέλιο για βραχίονα ροπής, απευθείας τοποθετηµένο στο
µειωτήρα στροφών ή τοποθετηµένο στη µεταβλητή βάση του ηλεκτροκινητήρα, κάντε τα
εξής:
• Τοποθετήστε οριζόντια τις δοκούς στήριξης, στις καθορισµένες θέσεις τους.

Αγκυρώστε τις δοκούς στήριξης στο µπετόν [A].
• Οπλίστε τη βάση από µπετόν [A] και συνδέστε την µέσα από τον οπλισµό στο

υπόστρωµα. Το µπετόν της βάσης [A] πρέπει να αντέχει το ίδιο φορτίο µε τους
συγκολληµένους αρµούς των κοχλιών θεµελίωσης.

• Αφού τοποθετήσετε το βραχίονα ροπής, κάντε ενέσεις µε ρευστοκονίαµα [Β] και
στερεώστε τον µε το µπετόν της βάσης [Α] µε τη βοήθεια του οπλισµού.

Το µήκος HA του βραχίονα ροπής (Æ παρακάτω πίνακας) µπορεί να επιλεχθεί,
ανάλογα µε τις απαιτήσεις σας, στην περιοχή µεταξύ HAmin και HAmax. Ο βραχίονας
ροπής παρέχεται ως ειδική έκδοση στην περίπτωση που απαιτείται µήκος HA
µεγαλύτερο από HAmax.

51694AXX
Εικόνα 58:Θεµελίωση του βραχίονα ροπής για την τοποθέτηση της µεταβλητής βάσης

[A] Βάση από µπετόν [5416] Πλάκα αγκύρωσης

[B] Ρευστοκονίαµα [5418] Κοχλίας αγκύρωσης

[5410] Αγκύρωση [5420] Εξάγωνο παξιµάδι

[5412] Κοχλίας αγκύρωσης [5422] ∆ακτύλιος συγκράτησης

[5414] Κοχλίας µε κρίκο [5424] ∆ακτύλιος συγκράτησης

JS

H
A

[5412]
[5422]
[5410]

[5420]
[5414]
[5424]

[5418]

[5416]

ØMT

JT

A

B

Όλα τα εξαρτήµατα, εκτός των A και B, περιλαµβάνονται στο αντικείµενο παράδοσης.

Μέγεθος µειωτήρα HA
[mm]

JT
[mm]

JS
[mm]

áMT
[mm]

min. ... max.

02, 03 360 ... 410

148 100 1804, 05 405 ... 455

06, 07 417 ... 467

08, 09 432 ... 482 188 130 22
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5.7 Τοποθέτηση του κινητήρα µε σφηνοειδή ιµάντα
Ο σφηνοειδής ιµάντας χρησιµοποιείται όταν η συνολική σχέση µετάδοσης χρειάζεται
ρύθµιση. Στο βασικό πλαίσιο παράδοσης περιλαµβάνεται η κονσόλα του ηλεκτρο-
κινητήρα, οι τροχαλίες ιµάντα, οι σφηνοειδείς ιµάντες και προστατευτικό κάλυµµα
ιµάντα.

Τηρήστε τα επιτρεπτά βάρη ηλεκτροκινητήρα και µειωτήρα στροφών που
καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα:

GM = Βάρος ηλεκτροκινητήρα GG = Βάρος µειωτήρα

MC2P/MC3P MC2R/MC3R

Όρθιος κατασκευαστικός τύπος:

Έκδοση πέλµατος GM Â 0,4 × GG

Έκδοση µε κοίλο άξονα GM Â 0,4 × GG

Έκδοση µε φλάντζα GM Â 0,4 × GG

Επικοινωνία µε τη SEW-EURODRIVE Επικοινωνία µε τη SEW-EURODRIVE

Οριζόντιος άξονας εξόδου:

Έκδοση πέλµατος GM Â 1,0 × GG

Έκδοση µε κοίλο άξονα GM Â 1,0 × GG

Έκδοση µε φλάντζα GM Â GG

54046AXX 54047AXX

Κάθετος άξονας εξόδου:

Έκδοση πέλµατος GM Â 0,4 × GG

Έκδοση µε κοίλο άξονα GM Â 0,4 × GG

Έκδοση µε φλάντζα GM Â 0,4 × GG

54052AXX

Επικοινωνία µε τη SEW-EURODRIVE

Τα µεγαλύτερα βάρη κινητήρα είναι επιτρεπτά, µόνον εάν αναφέρονται στην
παραγγελία.
Μ
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Τοποθέτηση • Τοποθετήστε τον ηλεκτροκινητήρα στην κονσόλα κινητήρα (δεν περιλαµβάνονται οι
βίδες συγκράτησης στο αντικείµενο παράδοσης).

• Προσαρµόστε την πίσω πλάκα του προστατευτικού καλύµµατος ιµάντα [5260] στο
στήριγµα ηλεκτροκινητήρα [5112, 5114] του µειωτήρα στροφών, χρησιµοποιώντας
βίδες. Λάβετε υπόψη σας την επιθυµητή κατεύθυνση ανοίγµατος του
προστατευτικού καλύµµατος ιµάντα [5260]. Για να ρυθµίσετε την τάση του
σφηνοειδούς ιµάντα, λύστε την επάνω βίδα [5262] της πίσω πλάκας του
προστατευτικού καλύµµατος του ιµάντα.

• Τοποθέτηση των κωνικών χιτωνίων [5210, 5212]:
– Τοποθετήστε τις τροχαλίες του ιµάντα [5214, 5216] στον ηλεκτροκινητήρα και

στον άξονα του µειωτήρα, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην πατούρα του άξονα.
– Απολιπάνετε τα κωνικά χιτώνια [5210, 5212] και τις τροχαλίες ιµάντα [5214,

5216]. Τοποθετήστε τα κωνικά χιτώνια στις τροχαλίες ιµάντα [5214, 5216].
Βεβαιωθείτε ότι οι οπές είναι ευθυγραµµισµένες.

– Γρασάρετε τις βίδες συγκράτησης και βιδώστε τις στο σπείρωµα της πλήµνης
κάθε τροχαλίας ιµάντα.

GM = Βάρος ηλεκτροκινητήρα GG = Βάρος µειωτήρα

51695AXX
Εικόνα 59: Σύστηµα µετάδοσης µε σφηνοειδείς ιµάντες

[5110, 5112] Κονσόλα ηλεκτροκινητήρα [5214, 5216] Τροχαλίες ιµάντα

[5114] Γωνιακό στήριγµα [5218] Σφηνοειδής ιµάντας

[5210, 5212] Κωνικό χιτώνιο [5260] Προστατευτικό κάλυµµα ιµάντα

d1

[5218]

[5260]

[5110]

[5114]

[5112]

[5214]

[5210]

[5262]

[5212]

[5216]
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– Καθαρίστε τον ηλεκτροκινητήρα και τον άξονα του µειωτήρα στροφών και
περάστε ολόκληρες τις τροχαλίες ιµάντα [5214, 5216].

– Σφίξτε τις βίδες. Χτυπήστε τις ελαφρά πάνω στο χιτώνιο και σφίξτε τις βίδες.
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία αρκετές φορές.

– Βεβαιωθείτε ότι οι τροχαλίες ιµάντα [5214, 5216] είναι ευθυγραµµισµένες µε
ακρίβεια. Ελέγξτε εάν η ευθυγράµµιση είναι σωστή, χρησιµοποιώντας µία
µεταλλική ράγα που θα ακουµπά σε τέσσερα σηµεία (Æ παρακάτω εικόνα).

– Γεµίστε τις τρύπες µε γράσο για να µην εισχωρήσουν ακαθαρσίες.
• Περάστε τους σφηνοειδείς ιµάντες [5218] γύρω από τις τροχαλίες [5214, 5216] και

σφίξτε του ιµάντες χρησιµοποιώντας τις ρυθµιστικές βίδες στην κονσόλα ηλεκτρο-
κινητήρα (Æ κεφάλαιο "∆υνάµεις ιµάντων").

• Το µέγιστο επιτρεπτό σφάλµα είναι 1 mm ανά 1000 mm έκτασης του σφηνοειδούς
ιµάντα. Μόνον έτσι εξασφαλίζεται η µέγιστη µετάδοση ισχύος και µπορεί να
εµποδιστεί η ανάπτυξη πολύ µεγάλων φορτίων στους άξονες του µειωτήρα στροφών
και του ηλεκτροκινητήρα.

• Ελέγξτε την τάση του ιµάντα, χρησιµοποιώντας ένα µετρητικό όργανο τάσης
ιµάντων:
– Μετρήστε το µήκος του ιµάντα (= ελεύθερο µήκος του ιµάντα)
– Μετρήστε την κατακόρυφη δύναµη που προκαλεί κάµψη 16 mm ανά 1000 mm

ιµάντα. Συγκρίνετε τις µετρούµενες τιµές µε αυτές που παρατίθενται στο κεφάλαιο
"∆υνάµεις ιµάντα".

• Σφίξτε τις ασφαλιστικές βίδες της οδοντωτής ράβδου του κινητήρα και της πίσω
πλάκας του καλύµµατος του ιµάντα.

• Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυµµα του ιµάντα χρησιµοποιώντας τους πείρους
άρθρωσης. Ασφαλίστε τους πείρους άρθρωσης.

∆υνάµεις ιµάντα

51697AXX

Προφίλ ιµάντα á d1 [mm] ∆ύναµη που απαιτείται για τη µετατόπιση του ιµάντα κατά 
16 mm ανά 1000 mm µήκους στερέωσης ιµάντα [N]

SPZ 56 – 95
100 – 140

13 – 20
20 – 25

SPA 80 – 132
140 – 200

25 – 35
35 – 45

SPB 112 – 224
236 – 315

45 – 65
65 – 85

SPC 224 – 355
375 – 560

85 – 115
115 – 150
Μ
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Θερµαντήρας λαδιού
5.8 Θερµαντήρας λαδιού
Ο θερµαντήρας λαδιού είναι απαραίτητος για τη διασφάλιση της λίπανσης κατά την
εκκίνηση στις περιπτώσεις που η θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι χαµηλή (π.χ. ψυχρή
εκκίνηση του µειωτήρα στροφών).

Σκοπός και 
βασική δοµή

Ο θερµαντήρας λαδιού αποτελείται από τρία βασικά µέρη:
1. Στοιχείο αντίστασης στο λουτρό λαδιού ("Θερµαντήρας λαδιού") µε κουτί

ακροδεκτών
2. Αισθητήρας θερµοκρασίας
3. Θερµοστάτης

50530AXX
Εικόνα 60:Θερµαντήρας λαδιού για βιοµηχανικούς µειωτήρες στροφών της σειράς MC..

[1] Θερµαντήρας λαδιού

[2] Αισθητήρας λαδιού

[3] Θερµοστάτης

50538AXX
Εικόνα 61:Θέση του αισθητήρα θερµοκρασίας σε µέγεθος µειωτήρα 04 – 06

[1] Θερµαντήρας λαδιού

[2] Αισθητήρας λαδιού

[3] Θερµοστάτης

[1][2]

[3]

[2]

[3]

[1]
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Συµπεριφορά 
ενεργοποίησης / 
απενεργο-
ποίησης

• Ο θερµαντήρας λαδιού ενεργοποιείται σε θερµοκρασία που έχει καθοριστεί από το
εργοστάσιο. Η επιλεγµένη θερµοκρασία εξαρτάται από τους εξής παράγοντες:

– Σε λίπανση µε έγχυση/λουτρό: από το σηµείο ροής του λαδιού που
χρησιµοποιείται

– Σε µειωτήρες µε λίπανση µε πίεση: από τη θερµοκρασία, στην οποία η
ρευστότητα του λαδιού ανέρχεται σε 2000 cSt

• Ο θερµαντήρας λαδιού απενεργοποιείται όταν η θερµοκρασία περιβάλλοντος
ξεπεράσει κατά 8°C µε 10°C την επιλεγµένη θερµοκρασία.

Ο θερµοστάτης και ο θερµαντήρας λαδιού τοποθετούνται κανονικά στο µειωτήρα και
είναι έτοιµοι προς λειτουργία, δεν έχουν γίνει όµως οι ηλεκτρικές τους συνδέσεις. Πριν
από την έναρξη λειτουργίας θα πρέπει
1. το στοιχείο αντίστασης ("Θερµαντήρας λαδιού") να συνδεθεί στην παροχή ρεύµατος
2. ο θερµοστάτης να συνδεθεί στην παροχή ρεύµατος

50539AXX
Εικόνα 62:Θέση του αισθητήρα θερµοκρασίας σε µέγεθος µειωτήρα 07 – 09

[1] Θερµαντήρας λαδιού

[2] Αισθητήρας λαδιού

[3] Θερµοστάτης

[1]

[2]

[3]

Σηµείο ζεύξης για τη λίπανση µε έγχυση/λουτρό [°C]

ISO VG 680 460 320 220 150 100

Ορυκτέλαιο –7 –10 –15 –20 –25 –28

Συνθετικό λάδι –30 –35 –40 –40 –45

Σηµείο ζεύξης για τη λίπανση µε πίεση [°C]

ISO VG 680 460 320 220 150 100

Ορυκτέλαιο +25 +20 +15 +10 +5

Συνθετικό λάδι +15 +10 +5 0 –5
Μ
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Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

Ηλεκτρική 
σύνδεση 
στοιχείου 
αντίστασης

Παραδείγµατα σύνδεσης µε τάση δικτύου 230/400 V

Μέγεθος µειωτήρα
Λήψη ρεύµατος θερµαντήρα λαδιού Τάση τροφοδοσίας

[W] [VAC]

04 – 06 600 Βλέπε χωριστό Φύλλο 
στοιχείων1)

1) Χρησιµοποιήστε µόνο την τάση που αναφέρεται στο χωριστό Φύλλο στοιχείων.

07 – 09 1200

57610AXX

µονοφασικό

τάση 230 V

Τάση φάσης 230 V

τάση τροφοδοσίας 400 V

Τάση στοιχείου αντίστασης 230 V

57611AXX

τριφασικό / σύνδεση αστέρα

τάση 230/400 V

Τάση φάσης 230 V

τάση τροφοδοσίας 400 V

Τάση στοιχείου αντίστασης 230 V

N L1

L1

N

N

L1

L2

L3

L1

N

L3

L2
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Βασική δοµή του 
θερµοστάτη

57612AXX

τριφασικό / σύνδεση τριγώνου

τάση 400 V

τάση τροφοδοσίας 400 V

Τάση στοιχείου αντίστασης 400 V

L3

L2

L1

L3

L2

L1

53993AXX
Εικόνα 63: Βασική δοµή του θερµοστάτη (παράδειγµα)

[1] ∆ιακόπτης ρύθµισης
[2] Βαθµός προστασίας IP66 (IP54 σε συσκευές µε εξωτερικό Reset)
[3] 2 x PG 13.5 για διάµετρο καλωδίου 6 mm Æ 14 mm
[4] Σύστηµα επαφών SPDT. Με δυνατότητα αντικατάστασης

[5] Μήκος τριχοειδούς αγωγού έως 
και 10 m

[6] Σωλήνας άξονα από ανοξείδωτο 
µέταλλο

[7] Περίβληµα από πολυαµίδιο

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]
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Βασική δοµή του 
θερµοστάτη

Στις παρακάτω περιπτώσεις απαιτείται ένα ρελέ:
• σε τριφασική τροφοδοσία τάσης
• στη χρήση 2 ράβδων θέρµανσης
• όταν το ηλεκτρικό φορτίο υπερβαίνει τις ονοµαστικές τιµές του θερµοστάτη

Θερµοστάτης RT

Θερµοκρασία περιβάλλοντος –50 °C έως +70 °C

Σχεδιάγραµµα σύνδεσης

[1] Αγωγός
[2] SPDT

Στοιχεία σύνδεσης

Εναλλασσόµενο ρεύµα:
AC-1: 10 A, 400 V
AC-3: 4 A, 400 V
AC-15: 3 A, 400 V

Υλικό επαφής:
AgCdO

Συνεχές ρεύµα:
DC-13: 12 W, 230 V

Είσοδος καλωδίων 2 PG 13.5 για διάµετρο καλωδίου 6 – 14 mm

Βαθµός προστασίας IP66 κατά IEC 529 και EN 60529, IP54 για συσκευές µε εξωτερικό Reset. Το περίβληµα του 
θερµοστάτη αποτελείται από βακελίτη κατά DIN 53470, το κάλυµµα αποτελείται από πολυαµίδιο.

[1]

[2]

1

4

2

0.5

20

25

40 60 80 100

12 W

V

A

120 140 160 180 200 230

0.4

0.3

0.2

0.1

0.48

0.055
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Ρύθµιση της 
ονοµαστικής 
τιµής

Η ονοµαστική τιµή ρυθµίζεται συνήθως από το εργοστάσιο. Για την αλλαγή της τιµής
ενεργήστε ως εξής:
Η περιοχή ρυθµίζεται από το διακόπτη [1] διαβάζοντας ταυτόχρονα τη βασική κλίµακα
[2]. Εάν ο θερµοστάτης διαθέτει τάπα, θα πρέπει να χρησιµοποιήσετε εργαλείο. Το
διαφορικό ρυθµίζεται από το δίσκο διαφορικού [3].
Το µέγεθος του περιεχόµενου διαφορικού του αντίστοιχου θερµοστάτη προκύπτει από
τη σύγκριση της επιλεγµένης τιµής στη βασική κλίµακα µε την τιµή κλίµακας που
αναγράφεται στο δίσκο διαφορικού µε τη βοήθεια ενός νοµογράµµατος.

53994AXX
Εικόνα 64: ∆οµή του θερµοστάτη

[1] ∆ιακόπτης ρύθµισης
[2] Κύρια κλίµακα
[3] Ρυθµιστικός δίσκος διαφορικού

53992AXX
Εικόνα 65:Νοµόγραµµα του περιεχόµενου διαφορικού

[A] Περιοχή ρύθµισης
[B] Περιεχόµενο διαφορικό
[C] Ρύθµιση διαφορικού
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5.9 Αισθητήρας θερµοκρασίας PT100
Ο αισθητήρας θερµοκρασίας PT100 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τη µέτρηση της
θερµοκρασίας του λαδιού του µειωτήρα.

∆ιαστάσεις

Ηλεκτρική 
σύνδεση

Τεχνικά 
χαρακτηριστικά

• Ανοχή αισθητήρα ± (0.3 + 0.005 × t), (κατά DIN IEC 751, κλάση B), t = θερµοκρασία
λαδιού

• Συνδετήρας βύσµατος DIN 43650 PG9 (IP65)
• Η ροπή σύσφιξης για τη βίδα συγκράτησης στο πίσω µέρος του συνδετήρα

βύσµατος για την ηλεκτρολογική σύνδεση είναι 25 Nm.

50533AXX

24

Ø
8

150 

R1/2 

35
PG9, PG11

3
4

50534AXX

3
2 1
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5.10 Προσαρµογέας SPM
Οι προσαρµογείς SPM διατίθενται για τη µέτρηση των κρουστικών παλµών των
εδράνων των µειωτήρων. Οι κρουστικοί παλµοί µετρώνται µε χρήση αισθητήρων
κρουστικών παλµών, οι οποίοι συνδέονται στον προσαρµογέα SPM.

Θέση 
τοποθέτησης

Τοποθέτηση 
αισθητήρα 
κρουστικών 
παλµών

• Αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι του προσαρµογέα SPM [1]. Βεβαιωθείτε ότι ο
προσαρµογέας SPM [1] είναι σφιγµένος πολύ καλά και όπως προβλέπεται.

• Τοποθετήστε τον αισθητήρα κρουστικών παλµών [2] στον προσαρµογέα SPM [1].

MC.R..: Εάν χρησιµο-
ποιείται φλάντζα ή 
ανεµιστήρας ηλεκτρο-
κινητήρα, τότε απαιτείται 
εκτεταµένος προσαρµογέας 
SPM [3].

MC.R..: Οι προσαρµογείς SPM [1] και [2] 
συνδέονται στο πλάι του µειωτήρα στροφών 
ενώ ο προσαρµογέας SPM [3] συνδέεται στο 
κέλυφος του πινιόν.

MC.P..: Οι προσαρµογείς SPM [1] και [2] 
συνδέονται στο πλάι του µειωτήρα.

51884AXX
Εικόνα 66:Θέσεις τοποθέτησης των προσαρµογέων SPM

[3] [3] [2] [1] [2] [1]

51885AXX
Εικόνα 67: Τοποθέτηση αισθητήρα κρουστικών παλµών σε προσαρµογέα 

SPM

[1]

[2]
Μ
Π

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..



5Μηχανολογική Εγκατάσταση Επιλογές
Ανεµιστήρας
5.11 Ανεµιστήρας
Εάν σηµειώνεται υπέρβαση της καθορισµένης -βάσει της µελέτης έργου- οριακής
θερµικής ισχύος του µειωτήρα στροφών, µπορεί να τοποθετηθεί ανεµιστήρας. Ο
ανεµιστήρας µπορεί να τροποποιηθεί για να εξοπλιστεί µε πρόσθετα εξαρτήµατα σε
περίπτωση που οι συνθήκες περιβάλλοντος αλλάξουν µετά την εγκατάσταση του
µειωτήρα στροφών. Η φορά περιστροφής του µειωτήρα στροφών δεν επηρεάζει τη
λειτουργία του ανεµιστήρα.

50529AXX
Εικόνα 68: ∆ιαστάσεις τοποθέτησης του ανεµιστήρα

Ø
d
3

Y4

30°

Y1

 B1  B1

 A
1

 A
1

Βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή αέρα δεν καλύπτεται και δεν φράσσεται!

Τύπος 
µειωτήρα

A1 B1 Y4 Y1 Εισαγωγή αέρα

[mm] á d3 [mm] Γωνία

MC3RL..02 158 160 70 100 109

30°

MC3RL..03 178 165 82 112 131

MC3RL..04 198 185 90 120 131

MC3RL..05 213 195 95 125 156

MC3RL..06 232 220 100 130 156

MC3RL..07 262 230 105 135 156

MC3RL..08 297 255 105 135 198

MC3RL..09 332 265 110 140 226
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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5.12 Ελεγκτής ροής
Χρήση Ο ελεγκτής ροής είναι ένας ηλεκτρικός διακόπτης και εξυπηρετεί στον έλεγχο της

σωστής λειτουργίας του συστήµατος λίπανσης µε πίεση (Æ Αντλία ακραξονίου,
Æ Αντλία ηλεκτροκινητήρα) µε την εποπτεία της ροής λαδιού.
Στις παραδόσεις που γίνονται από την 1η Μαρτίου 2005 ο ελεγκτής ροής
περιλαµβάνεται στο βασικό εξοπλισµό των µειωτήρων µε
• αντλία ηλεκτροκινητήρα
• αντλία ακραξονίου µε ροή λαδιού 8,5 λίτρα/λεπτό ή µεγαλύτερη.
Οι αντλίες ακραξονίου µε ροή κάτω από 8,5 λίτρα/λεπτό διαθέτουν στο βασικό τους
εξοπλισµό µία οπτική ένδειξη ροής (Æ Οπτική ένδειξη ροής) (από το 2006).
Για ροή πάνω από 8,5 λίτρα/λεπτό, ο µειωτήρας είναι εξοπλισµένος µε µία οπτική
ένδειξη ροής και έναν ελεγκτή ροής (από το 2006).

Επιλογή Η SEW-EURODRIVE επιλέγει τον ελεγκτή ροής. Βασικά χρησιµοποιείται ένας ελεγκτής
ροής του τύπου DW-R-20. Όλα τα τεχνικά στοιχεία που ακολουθούν αναφέρονται σ'
αυτό τον τύπο.

Λειτουργία Κατά τη ροή λαδιού πιέζεται µία στρογγυλή πλάκα που είναι στερεωµένη σε ένα
εκκρεµές. Αυτό το εκκρεµές περιστρέφεται γύρω από τον κατακόρυφο άξονά του µε τη
βοήθεια ελατηρίου. Ένας µαγνήτης που είναι στερεωµένος στο άκρο του εκκρεµούς
ενεργοποιεί µία κινητή επαφή reed. Η µονάδα ζεύξης είναι αποµονωµένη από το λάδι.
Ο ελεγκτής ροής διαθέτει δύο σηµεία ζεύξης:
1. Σηµείο ζεύξης HIGH (κάτω όριο της ροής λαδιού) Æ Επαφή κλειστή – ΟΝ
2. Σηµείο ζεύξης LOW (άνω όριο της ροής λαδιού) Æ Επαφή κλειστή – ΟFF
Μ
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∆ιαστάσεις

Συντοµογραφίες υλικών:
A = Ορείχαλκος
B = Επινικελωµένος ορείχαλκος
C = Ανοξείδωτος χάλυβας
D = Ανοξείδωτος χάλυβας / PVC

Ηλεκτρική 
σύνδεση

55964AXX
Εικόνα 69: ∆ιαστάσεις

d

I

50.0

I

S
W

ÜM-SW 32

6
0
.0

 ±
1

d
Εσωτερικό 
σπείρωµα

NW
(ονοµαστικό 
πλάτος)

I SW Z Z L H Z

[mm]

Υλικό A+B+C A+B C D D D

∆ιαστάσεις R ¾ " 20 11 30 50 50 19 109 66

Για την ακριβή θέση του ελεγκτή ροής, συµβουλευθείτε το φύλλο διαστάσεων της
εκάστοτε παραγγελίας.

56027AXX
Εικόνα 70:Ηλεκτρική σύνδεση

[1] Καφέ [3] Κίτρινο/πράσινο

[2] Μπλε

[1] [2] [3]
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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56028AXX
Εικόνα 71:Ηλεκτρική σύνδεση

[1] Σηµείο ζεύξης HIGH [4] Μπλε

[2] Σηµείο ζεύξης LOW [5] Καφέ

[3] Περιοχή ρύθµισης [6] Κίτρινο/πράσινο

56029AXX
Εικόνα 72:Ηλεκτρική σύνδεση

[1] Σηµείο ζεύξης HIGH [4] Μπλε

[2] Σηµείο ζεύξης LOW [5] Καφέ

[3] Περιοχή ρύθµισης [6] Κίτρινο/πράσινο

Στοιχεία σύνδεσης: 230 V; 1,5 A; 80 W, 90 VA max

Βαθµός προστασίας: IP 65
Μέγιστη θερµοκρασία του µέσου: 110 °C
Μέγιστη θερµοκρασία περιβάλλοντος: 70 °C
Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar
Μήκος καλωδίου σύνδεσης: 1,5 m
∆ιακόπτης: Ο διακόπτης µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως 

κλειστή επαφή ή ανοικτή επαφή. Κατόπιν 
συνεννόησης διατίθεται και διακόπτης SPDT

Υστέρηση διακοπής: περίπου 5 %

Τύπος
Περιοχή σηµείου ζεύξης

ΟN
Περιοχή σηµείου ζεύξης

OFF Μέγιστη ροή

[λίτρα/λεπτό]

DW-R-20 8.5 – 12.0 6.6 – 11.0 80

[1]

[2]

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

[1]

[2]

[3]

[4]
[5]
[6]
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5.13 Οπτική ένδειξη ροής

Χρήση Η οπτική ένδειξη ροής είναι µία απλουστευµένη µέθοδος για τον έλεγχο της λειτουργίας
ενός συστήµατος λίπανσης µε πίεση, που επιτρέπει τον οπτικό έλεγχο της ροής λαδιού.
Όλοι οι µειωτήρες µε αντλία λαδιού διαθέτουν στο βασικό του εξοπλισµό µία ένδειξη
ροής (από το 2006).
Οι µειωτήρες µε αντλία λαδιού και ροή πάνω από 8,5 λίτρα/λεπτό διαθέτουν στο βασικό
τους εξοπλισµό έναν ηλεκτρικό ελεγκτή ροής και µία οπτική ένδειξη ροής και έναν
ελεγκτή ροής (από το 2006).

Λειτουργία Η ροή λαδιού είναι ορατή πίσω από το κρύσταλλο [2]. Εάν δεν ρέει λάδι ή/και υπάρχουν
φυσαλίδες αέρα στο λάδι, θα πρέπει να ελέγξετε τη λειτουργία της αντλίας και τον αγωγό
αναρρόφησης µε τις συνδέσεις.

57682AXX
Εικόνα 73:Οπτική ένδειξη ροής

[1] Κατεύθυνση ροής λαδιού

[2] Κρύσταλλο

[3] Μπλοκ κατανεµητή λαδιού

[1]

[2]

[2]

[2]

[3]

Τα καθαρά κρύσταλλα [2] και το έντονο φως πίσω από το µπλοκ κατανεµητή λαδιού
διευκολύνουν την αναγνώριση της ροής λαδιού. 
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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5.14 Σύνδεση του συστήµατος ψύξης λαδιού-νερού

5.15 Σύνδεση του συστήµατος ψύξης λαδιού-αέρα

5.16 Σύνδεση της αντλίας ηλεκτροκινητήρα

Για τη σύνδεση του συστήµατος ψύξης λαδιού-νερού, ακολουθήστε τις οδηγίες που
περιέχονται στο σχετικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Για τη σύνδεση του συστήµατος ψύξης λαδιού/αέρα, ακολουθήστε τις οδηγίες που
περιέχονται στο σχετικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή.

Για τη σύνδεση της αντλίας ηλεκτροκινητήρα, ακολουθήστε τις οδηγίες που περιέχονται
στο σχετικό εγχειρίδιο του κατασκευαστή.
Μ
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Έναρξη λειτουργίας µειωτήρα της σειράς MC..
6 Έναρξη λειτουργίας
6.1 Έναρξη λειτουργίας µειωτήρα της σειράς MC..

Πριν την 
εκκίνηση

• Καθαρίστε τη σκόνη και τις βρωµιές από την εξωτερική επιφάνεια του
µειωτήρα.

• Στους µειωτήρες στροφών µε µακροχρόνια προστασία: Αφαιρέστε το µειωτήρα
στροφών από την, κατάλληλη για θαλάσσιες µεταφορές, συσκευασία.

• Αφαιρέστε το αντισκωριακό µέσο από τα µέρη του µειωτήρα. Βεβαιωθείτε ότι οι
φλάντζες συναρµογής, οι επιφάνειες στεγανοποίησης και τα χείλη στεγανοποίησης
δεν έχουν υποστεί ζηµιές από µηχανικές τριβές, κλπ.

• Προτού γεµίσετε το µειωτήρα στροφών µε λάδι του ενδεδειγµένου βαθµού και όγκου,
στραγγίστε την ποσότητα του προστατευτικού λαδιού που έχει αποµείνει. Για το
σκοπό αυτό, ξεβιδώστε την τάπα αποστράγγισης λαδιού και αποστραγγίστε το
προστατευτικό λάδι που έχει αποµείνει. Κατόπιν, βιδώστε την τάπα αποστράγγισης
λαδιού στη θέση της.

• Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού (Θέση Æ κεφάλαιο "Κατασκευαστικοί τύποι").
Χρησιµοποιήστε χωνί για να γεµίσετε µε λάδι (πυκνότητα φίλτρου, µέγ. 25 µm).
Πληρώστε τον µειωτήρα µε το σωστό τύπο και την ποσότητα λαδιού (Æ κεφάλαιο
"Πινακίδα τύπου"). Η ποσότητα λαδιού που καθορίζεται στην πινακίδα τύπου
αποτελεί ενδεικτική τιµή. Η ένδειξη στο δείκτη λαδιού είναι η καθοριστική ένδειξη
για τη σωστή στάθµη λαδιού. Ελέγξτε εάν η στάθµη λαδιού είναι η σωστή
(= βρίσκεται κάτω από τη ένδειξη µέγιστης στάθµης "max" του δείκτη λαδιού),
χρησιµοποιώντας το δείκτη λαδιού. Αφού γεµίσετε µε λάδι, τοποθετήστε την τάπα
πλήρωσης λαδιού στη θέση της.

• Στους µειωτήρες µε δοχείο διαστολής λαδιού από ατσάλι (Æ 6.3 Έναρξη λειτουργίας
µειωτήρων MC µε δοχείο διαστολής λαδιού από ατσάλι).

• Βεβαιωθείτε ότι οι περιστρεφόµενοι άξονες καθώς και οι σύνδεσµοι είναι
εφοδιασµένοι µε κατάλληλα προστατευτικά καλύµµατα.

• Εάν ο µειωτήρας στροφών διαθέτει αντλία ηλεκτροκινητήρα, ελέγξτε τη σωστή
λειτουργία του συστήµατος λίπανσης µε πίεση. Βεβαιωθείτε ότι οι διατάξεις
παρακολούθησης είναι συνδεδεµένες όπως προβλέπεται.

• Μετά από µακροχρόνια περίοδο αποθήκευσης (µέγ. δύο χρόνια), θέστε το µειωτήρα
στροφών σε λειτουργία χωρίς φορτίο µε την ενδεδειγµένη ποσότητα πλήρωσης
λαδιού (Æ κεφάλαιο "Πινακίδα τύπου"). Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η σωστή
λειτουργία του συστήµατος λίπανσης και, ιδιαίτερα, της αντλίας λαδιού.

• Εάν ο µειωτήρας στροφών είναι εφοδιασµένος µε ανεµιστήρα στον άξονα εισόδου,
βεβαιωθείτε ότι η εισαγωγή αέρα γίνεται ανεµπόδιστα και εντός της καθορισµένης
γωνίας (Æ κεφάλαιο "Ανεµιστήρας").

• Τηρείτε πιστά τις οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στο κεφάλαιο
"Υποδείξεις ασφαλείας"!

• Είναι απολύτως απαραίτητο να αποφεύγεται η έκθεση σε ακάλυπτες φλόγες ή
σπινθήρες όταν εργάζεστε µε το µειωτήρα στροφών!

• Λάβετε προληπτικά µέτρα για την προστασία των ανθρώπων από τους
ατµούς του διαλύτη, οι οποίοι παράγονται από τον αναστολέα αέριας φάσης!

• Πριν την εκκίνηση, ελέγξτε εάν η στάθµη λαδιού είναι η σωστή! Για τις
ποσότητες πλήρωσης λιπαντικού, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Λιπαντικά". 

• Στους µειωτήρες στροφών µε µακροχρόνια προστασία: Αντικαταστήστε τη
βιδωτή τάπα µε τη βίδα εξαερισµού στο σηµείο του µειωτήρα που έχει
µαρκαριστεί (θέση Æ κεφάλαιο "Κατασκευαστικοί τύποι")!

• Ελέγξτε τη θερµοκρασία της επιφάνειας πριν εκτελέσετε εργασίες συντήρησης
στο µειωτήρα ή συµπληρώσετε λάδι. Κίνδυνος εγκαυµάτων (καυτό λάδι στο
µειωτήρα)! 

MINMIN
MAXMAX

• Στους µειωτήρες στροφών µε κρύσταλλο παρακολούθησης στάθµης λαδιού
(πρόσθετη δυνατότητα): Ελέγξτε οπτικά τη σωστή στάθµη λαδιού (= το λάδι
πρέπει να φαίνεται από το κρύσταλλο παρακολούθησης).
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Περίοδος 
ρονταρίσµατος

Η SEW-EURODRIVE συνιστά το ροντάρισµα του µειωτήρα ως αρχική φάση εκκίνησης.
Αυξήστε το φορτίο και τις στροφές, σε δύο ή τρεις βαθµίδες, µέχρι το µέγιστο επίπεδο.
Η φάση ρονταρίσµατος διαρκεί 10 ώρες περίπου.
Κατά τη φάση εκκίνησης, ελέγξτε τα παρακάτω σηµεία:
• Επαληθεύστε τις τιµές ισχύος που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου, καθώς η

συχνότητά τους µπορεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ωφέλιµη
διάρκεια ζωής του µειωτήρα στροφών.

• Ο µειωτήρας στροφών λειτουργεί οµαλά;
• Υπάρχουν κραδασµοί ή ασυνήθιστοι θόρυβοι κατά τη λειτουργία;
• Υπάρχουν ενδείξεις διαρροής λαδιού στο µειωτήρα στροφών;

6.2 Έναρξη λειτουργίας µειωτήρα MC µε καστάνια αντεπιστροφής

6.3 Έναρξη λειτουργίας µειωτήρων MC µε δοχείο διαστολής λαδιού από ατσάλι
Αυτό το κεφάλαιο περιγράφει τη διαδικασία πλήρωσης των τύπων µειωτήρα που
διαθέτουν ατσάλινο δοχείο διαστολής λαδιού MC.PV, MC.RV και MC.RE. Η πλήρωση
λαδιού θα πρέπει να γίνει µε ιδιαίτερη προσοχή. ∆εν επιτρέπεται να υπάρχει αέρας µέσα
στο µειωτήρα. Πριν από την πλήρωση του µειωτήρα θα πρέπει η µεµβράνη του
ατσάλινου δοχείου διαστολής λαδιού να βρίσκεται κάτω. Η µεµβράνη κινείται επάνω-
κάτω κατά τη λειτουργία του µειωτήρα, λόγω της θερµικής διαστολής του λαδιού.
Θέση της µεµβράνης πριν από την έναρξη λειτουργίας:

Εάν εισχωρήσει αέρας κάτω από τη µεµβράνη του δοχείου διαστολής λαδιού, η
µεµβράνη µπορεί να πιεστεί προς τα επάνω. ∆ηµιουργείται πίεση στο µειωτήρα και
µπορεί να παρατηρηθούν διαρροές.
Το λάδι πρέπει κατά την πλήρωση να έχει τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος και ο
µειωτήρας θα πρέπει να είναι τοποθετηµένος στην οριστική θέση τοποθέτησης. Εάν ο
µειωτήρας έχει πληρωθεί µε λάδι πριν από την τοποθέτησή του, δεν πρέπει να τον
γείρετε κατά την τοποθέτηση, αφού το λάδι θα ωθήσει τη µεµβράνη προς τα επάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αντιµετώπισης προβληµάτων, ανατρέξτε
στο κεφάλαιο "∆υσλειτουργίες". 

Στους µειωτήρες στροφών µε καστάνια αντεπιστροφής, βεβαιωθείτε ότι η φορά
περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα είναι η σωστή!

52727AXX

[1] Στάθµη λαδιού [3] Ανεµιστήρας

[2] Μεµβράνη στην κάτω θέση

[1][2]

[3]
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57695AXX
Εικόνα 74: Βιοµηχανικοί µειωτήρες MC.PE../MC.RE.. µε ατσάλινο δοχείο διαστολής 

λαδιού

[1] Βίδα εξαερισµού [5] Βίδα εξαγωγής αέρα

[2] ∆είκτης λαδιού και οπή πλήρωσης λαδιού Αρ. 2 [6] Ατσάλινο δοχείο διαστολής λαδιού

[3] Βίδα εκροής λαδιού [7] Οπή πλήρωσης λαδιού Αρ. 1

[4] Κρύσταλλο παρακολούθησης στάθµης λαδιού

51588AXX
Εικόνα 75: Βιοµηχανικός µειωτήρας στροφών MC.PV../MC.RV.. µε ατσάλινο δοχείο διαστολής 

λαδιού

[1] Βίδα εξαερισµού [4] Κρύσταλλο παρακολούθησης στάθµης λαδιού

[2] ∆είκτης λαδιού [5] Βίδα εξαγωγής αέρα

[3] Βίδα εκροής λαδιού [6] Ατσάλινο δοχείο διαστολής λαδιού

  

[4]

[5]

[6]

[1][2]

[3]

[7]

[2] [6] [4] [1] [5]

[3]
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1. Ξεβιδώστε τη βίδα εξαγωγής αέρα [5].
2. Ανοίξτε ΟΛΕΣ τις βιδωτές τάπες της επάνω πλευράς (κανονικά δύο ή τρία τεµάχια)

του µειωτήρα, όπως βίδα εξαερισµού, βίδα πλήρωσης λαδιού και δείκτης λαδιού.
3. Εκτονώστε την πίεση αέρα από τη βίδα εξαέρωσης [1] που υπάρχει στο δοχείο

διαστολής λαδιού. Η µεµβράνη κατεβαίνει (µερικές φορές µπορεί να ακουστεί ένας
"κρότος").

4. Συµπληρώστε το λάδι από τις οπές πλήρωσης λαδιού ([2][7] βλέπε προηγούµενη
σελίδα).

5. Όταν το λάδι φτάσει στην οπή της βιδωτής τάπας (εκτός κι αν χρησιµοποιήσετε το
δείκτη στάθµης λαδιού), τοποθετήστε πάλι τις βιδωτές τάπες στο περίβληµα.
Ξεκινήστε από τη βίδα από την οποία θα αρχίσει να εκρέει πρώτα το λάδι. Στη
συνέχεια βιδώστε τη δεύτερη βιδωτή τάπα κλπ. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε
την ύπαρξη του αέρα στο εσωτερικό του µειωτήρα.

6. Πληρώστε τον µειωτήρα µέχρι να αρχίσει να βγαίνει λάδι από τη βίδα εξαγωγής αέρα
[5]. Βιδώστε τη βίδα εξαγωγής αέρα.

7. Συµπληρώστε λάδι µέχρι το κρύσταλλο παρακολούθησης λαδιού [4].
8. Ελέγξτε τη στάθµη λαδιού από το κρύσταλλο παρακολούθησης και το δείκτη

στάθµης λαδιού.  Η στάθµη λαδιού είναι σωστή όταν το κρύσταλλο παρακολούθησης
λαδιού καλυφθεί µέχρι τη µέση µε λάδι. Καθοριστική είναι η στάθµη λαδιού στο
κρύσταλλο παρακολούθησης λαδιού.

9. Βιδώστε πάλι το δείκτη στάθµης λαδιού [2].
10.Για τον έλεγχο πραγµατοποιήστε µία δοκιµαστική λειτουργία για να βεβαιωθείτε ότι

η στάθµη λαδιού δεν θα πέσει κάτω από το κρύσταλλο παρακολούθησης λαδιού.
11.Ελέγξτε πρώτα τη στάθµη λαδιού, όταν ο µειωτήρας ψυχθεί και πάλι στη

θερµοκρασία περιβάλλοντος.

56617AXX

56616AXX

[6]

[4]

[6]

[5]

Πριν πληρώσετε το µειωτήρα µε λάδι, θα πρέπει η µεµβράνη στο δοχείο
διαστολής λαδιού να βρίσκεται στην κάτω θέση για να µη δηµιουργηθεί πίεση στο
µειωτήρα. Η αυστηρή τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για κάθε αξίωση κάλυψης στα πλαίσια εγγύησης.
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6.4 Απενεργοποίηση µειωτήρων MC

Εάν ο µειωτήρας στροφών δεν τίθεται σε λειτουργία για µεγαλύτερα χρονικά
διαστήµατα, τότε πρέπει να τον ενεργοποιείτε ανά τακτά διαστήµατα, κάθε δύο µε τρεις
(2 µε 3) εβδοµάδες. 
Εάν ο µειωτήρας στροφών δεν τεθεί σε λειτουργία για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο
των έξι (6) µηνών, τότε απαιτείται πρόσθετη αντισκωριακή προστασία:
• Αντισκωριακή προστασία για το εσωτερικό µειωτήρων στροφών µε λίπανση

µε έγχυση ή µε λουτρό λαδιού:
Γεµίστε το µειωτήρα µέχρι την τάπα εξαερισµού, µε λάδι του βαθµού που καθορίζεται
στην πινακίδα τύπου.

• Αντισκωριακή προστασία για το εσωτερικό µειωτήρων στροφών µε λίπανση
µε πίεση:
Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε µε τη SEW-EURODRIVE!

• Επιφανειακή αντισκωριακή προστασία:
Περάστε µε προστατευτική επίστρωση, µε βάση το κερί, τα ακραξόνια και τις µη
βαµµένες επιφάνειες, ως µέτρο αντισκωριακής προστασίας. Γρασάρετε τα χείλη
στεγανοποίησης κάθε τσιµούχας λαδιού για να τα προστατεύσετε από τα
συντηρητικά.

∆ιακόψτε την τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα και λάβετε τα µέτρα σας ώστε να
µην µπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!

Για επαναφορά του µειωτήρα στροφών στη λειτουργία, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
"Εκκίνηση".
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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7 Επιθεώρηση και συντήρηση
7.1 ∆ιαστήµατα επιθεώρησης και συντήρησης

∆ιάστηµα Τι πρέπει να γίνει;

• Καθηµερινά

• Ελέγξτε τη θερµοκρασία του κελύφους:
– µε ορυκτέλαιο: µέγ. 90 °C
– µε συνθετικό λάδι: µέγ. 100 °C

• Ελέγξτε εάν παράγεται θόρυβος από το µειωτήρα στροφών
• Ελέγξτε το µειωτήρα στροφών για τυχόν διαρροές

• Μετά από 500 – 800 ώρες 
λειτουργίας

• Πρώτη αλλαγή λαδιού µετά την εκκίνηση για πρώτη φορά

• Μετά από 500 ώρες λειτουργίας • Ελέγξτε τη στάθµη λαδιού, συµπληρώστε µε λάδι 
(Æ Πινακίδα τύπου) εάν χρειάζεται

• Κάθε 3000 ώρες λειτουργίας, 
τουλάχιστον κάθε 6 µήνες

• Ελέγξτε το λάδι: Εάν ο µειωτήρας στροφών λειτουργεί 
σε εξωτερικό χώρο ή σε υγρό περιβάλλον, ελέγξτε την 
περιεκτικότητα του λαδιού σε νερό. Η περιεκτικότητα σε 
νερό δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερη από 0,05 % 
(500 ppm).

• Γεµίστε τις τσιµούχες του λαβυρίνθου µε γράσο. 
Χρησιµοποιήστε περίπου 30 γραµ. γράσου σε κάθε 
γρασαδόρο.

• Καθαρίστε τη βίδα εξαερισµού

• Μετά από 4000 ώρες λειτουργίας • Για µειωτήρες µε Drywell: Λιπάνετε τα κάτω έδρανα του LSS

• Ανάλογα µε τις συνθήκες 
λειτουργίας, το αργότερο 
κάθε 12 µήνες

• Αλλάξτε το ορυκτέλαιο (Æ κεφάλαιο "Εργασίες 
επιθεώρησης/συντήρησης του µειωτήρα")

• Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες συγκράτησης είναι πολύ καλά 
σφιγµένες

• Ελέγξτε µήπως υπάρχουν ρύποι καθώς και την κατάσταση 
του συστήµατος ψύξης λαδιού/αέρα

• Ελέγξτε την κατάσταση του συστήµατος ψύξης 
λαδιού/νερού

• Καθαρίστε το φίλτρο λαδιού, αντικαταστήστε το στοιχείο 
φίλτρου εάν χρειάζεται

• Κάθε 8000 ώρες λειτουργίας,
το αργότερο κάθε 2 χρόνια

• Ανάλογα µε τις συνθήκες 
λειτουργίας, το αργότερο 
κάθε 3 χρόνια

• Αλλάξτε το συνθετικό λάδι (Æ κεφάλαιο "Εργασίες 
επιθεώρησης/συντήρησης του µειωτήρα")

• Ποικίλει (ανάλογα µε εξωτερικούς 
παράγοντες)

• Επιδιορθώστε ή ανανεώστε την επιφανειακή/αντισκωριακή 
επίστρωση

• Καθαρίστε την επιφάνεια του κελύφους µειωτήρα και τον 
ανεµιστήρα

• Ελέγξτε το θερµαντήρα λαδιού:
• Είναι όλα τα καλώδια και οι ακροδέκτες σύνδεσης πολύ 

καλά σφιγµένα και χωρίς σκουριά;
• Καθαρίστε τα στοιχεία που έχουν καλυφθεί µε κρούστα 

(όπως το θερµαντικό στοιχείο) και, εάν χρειάζεται, 
αντικαταστήστε τα (Æ κεφάλαιο "Εργασίες 
επιθεώρησης και συντήρησης του µειωτήρα")
Ε
∆

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..



7Επιθεώρηση και συντήρηση
∆ιαστήµατα αλλαγής λιπαντικού
7.2 ∆ιαστήµατα αλλαγής λιπαντικού
Αλλάζετε το λάδι πιο συχνά όταν χρησιµοποιείτε ειδικές εκδόσεις που υποβάλλονται σε
πιο σκληρές/διαβρωτικές συνθήκες περιβάλλοντος!

Για τη λίπανση, χρησιµοποιούνται ορυκτέλαια CLP καθώς και συνθετικά λιπαντικά µε
βάση την πολυ-αλφα-ολεφίνη (PAO). Το συνθετικό λιπαντικό CLP HC (κατά DIN 51502),
το οποίο παρουσιάζεται στην παρακάτω εικόνα, είναι αντίστοιχο των λαδιών PAO.

04640AXX
Εικόνα 76: ∆ιαστήµατα αλλαγής λιπαντικού για µειωτήρες στροφών MC σε κανονικές συνθήκες 

περιβάλλοντος

(1) Ώρες λειτουργίας
(2) Σταθερή θερµοκρασία λουτρού λαδιού
 •  Μέση τιµή για κάθε τύπο λαδιού στους 70 °C
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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7.3 Επιθεώρηση και συντήρηση του µειωτήρα στροφών

Ελέγξτε τη 
στάθµη λαδιού

1. ∆ιακόψτε την τροφοδοσία του κινητήρα και λάβετε τα µέτρα σας ώστε να µην
µπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!
Περιµένετε να κρυώσει ο µειωτήρας στροφών – Κίνδυνος εγκαυµάτων!

2. Στους µειωτήρες µε δείκτη λαδιού:
• Ξεβιδώστε το δείκτη λαδιού και αφαιρέστε τον. Καθαρίστε το δείκτη λαδιού και

εισαγάγετέ τον ξανά στο µειωτήρα στροφών (µην τον βιδώσετε σφικτά!).
• Τραβήξτε πάλι έξω το δείκτη λαδιού, ελέγξτε και εάν χρειάζεται διορθώστε, το

ύψος πλήρωσης: η στάθµη λαδιού είναι σωστή όταν βρίσκεται µεταξύ της
ένδειξης στάθµης λαδιού (= µέγιστη στάθµη λαδιού) και του άκρου του δείκτη
λαδιού (= ελάχιστη στάθµη λαδιού)

3. Στους µειωτήρες µε κρύσταλλο παρακολούθησης στάθµης λαδιού (πρόσθετη
δυνατότητα): ∆ιεξάγετε οπτικό έλεγχο για να διαπιστώσετε εάν η στάθµη λαδιού είναι
η σωστή (= στο µέσο του κρυστάλλου παρακολούθησης στάθµης λαδιού)

Ελέγξτε το λάδι 1. ∆ιακόψτε την τροφοδοσία του κινητήρα και λάβετε τα µέτρα σας ώστε να µην
µπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!
Περιµένετε να κρυώσει ο µειωτήρας στροφών – Κίνδυνος εγκαυµάτων! 

2. Αφαιρέστε λίγο λάδι από την τάπα αποστράγγισης λαδιού
3. Ελέγξτε τη σύσταση του λαδιού

– Ιξώδες
– Εάν διαπιστώσετε ότι το λάδι έχει ρυπανθεί σε µεγάλο βαθµό, σας συνιστούµε να

αλλάξετε το λάδι ακόµη κι αν δεν έχουν παρέλθει τα διαστήµατα συντήρησης που
καθορίζονται στο κεφάλαιο "∆ιαστήµατα επιθεώρησης και συντήρησης".

Αλλαγή του 
λαδιού

Κατά την αλλαγή λαδιού, καθαρίστε πολύ καλά το µειωτήρα για να αφαιρέσετε τυχόν
κατάλοιπα λαδιού και θρύµµατα. Χρησιµοποιήστε λάδι του ίδιου βαθµού µε αυτό που
χρησιµοποιείται για τη λειτουργία του µειωτήρα στροφών.
1. ∆ιακόψτε την τροφοδοσία του κινητήρα και λάβετε τα µέτρα σας ώστε να µην

µπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!
Περιµένετε να κρυώσει ο µειωτήρας στροφών – Κίνδυνος εγκαυµάτων! Στους
µειωτήρες µε δοχείο διαστολής λαδιού, περιµένετε µέχρι ο µειωτήρας να έρθει
και πάλι στη θερµοκρασία περιβάλλοντος, αφού ενδέχεται να υπάρχει ακόµα
λάδι στο δοχείο διαστολής, το οποίο µπορεί να εκρεύσει από την οπή
πλήρωσης λαδιού!
Επισήµανση: Ο µειωτήρας πρέπει να εξακολουθεί να είναι ζεστός, καθώς το
υψηλό ιξώδες του λαδιού, όταν αυτό κρυώσει, δυσχεραίνει τη σωστή
αποστράγγιση του λαδιού.

2. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από την τάπα αποστράγγισης λαδιού.
3. Αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης λαδιού, την τάπα εξαερισµού και τις τάπες

αποστράγγισης λαδιού. Στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε ατσάλινο δοχείο
διαστολής λαδιού, αφαιρέστε και τη βίδα εξαγωγής αέρα που υπάρχει στο δοχείο
διαστολής λαδιού. Για να αποστραγγίσετε όλο το λάδι, εµφυσήστε αέρα µέσα στο
δοχείο διαστολής λαδιού µέσω της τάπας εξαερισµού. Ως συνέπεια αυτού, η
ελαστική µεµβράνη κατεβαίνει και εξαναγκάζει το λάδι που έχει αποµείνει να ρεύσει
έξω από το δοχείο. Το κατέβασµα της µεµβράνης αντισταθµίζει την πίεση, πράγµα
που διευκολύνει την πλήρωση µε νέο λάδι.

4. Αποστραγγίστε όλο το λάδι.

• Μην αναµιγνύετε διαφορετικά συνθετικά λιπαντικά µεταξύ τους, ούτε
συνθετικά λιπαντικά µε ορυκτέλαια!

• Για τις θέσεις της τάπας ελέγχου στάθµης λαδιού, της τάπας αποστράγγισης,
της τάπας εξαερισµού και του παράθυρου οπτικής επιθεώρησης στάθµης
λαδιού, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Κατασκευαστικοί τύποι". 

MINMIN
MAXMAX
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5. Τοποθετήστε τις τάπες αποστράγγισης λαδιού στις θέσεις τους.
6. Χρησιµοποιήστε χωνί για να γεµίσετε µε λάδι (πυκνότητα φίλτρου, µέγ. 25 µm).

Γεµίστε µε νέο λάδι του ίδιου τύπου µε το παλιό, µέσα από την οπή πλήρωσης
λαδιού (εάν θέλετε να αλλάξετε τον τύπο λαδιού, επικοινωνήστε προηγουµένως µε
το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών µας). 
– Γεµίστε µε την ποσότητα λαδιού που καθορίζεται στην πινακίδα τύπου

(Æ κεφάλαιο "Πινακίδα τύπου"). Η ποσότητα λαδιού που καθορίζεται στην
πινακίδα τύπου αποτελεί ενδεικτική τιµή. Οι ενδείξεις στο δείκτη λαδιού έχουν
καθοριστική σηµασία για τη στάθµη του λαδιού.

– Ελέγξτε εάν η στάθµη λαδιού είναι σωστή, χρησιµοποιώντας το δείκτη λαδιού
7. Βιδώστε πάλι τη βίδα ελέγχου στάθµης λαδιού στη θέση της. Εάν ο µειωτήρας

στροφών σας είναι εξοπλισµένος µε δοχείο διαστολής λαδιού, βιδώστε και τη βίδα
εξαγωγής αέρα.

8. Τοποθετήστε την τάπα εξαερισµού
9. Καθαρίστε το φίλτρο λαδιού και αντικαταστήστε το στοιχείο φίλτρου, εάν χρειάζεται

(όταν χρησιµοποιείται εξωτερικό σύστηµα ψύξης λαδιού/αέρα ή λαδιού/νερού).

Καθαρισµός του 
θερµαντήρα 
λαδιού

Η κρούστα λαδιού θα πρέπει να αφαιρεθεί από το θερµαντήρα λαδιού. Για τον
καθαρισµό, αποσυναρµολογήστε το θερµαντήρα λαδιού.
 

Αποσυναρµο-
λόγηση του 
θερµαντήρα λαδιού

• Αποσυναρµολογήστε το θερµαντήρα λαδιού [1] και τη φλάντζα συναρµογής από το
µειωτήρα.

• Αφαιρέστε τη βάση του κουτιού συνδεσµολογίας.
• Καθαρίστε τα σωληνοειδή θερµαντικά στοιχεία µε διαλυτικό.

MINMIN
MAXMAX

Εάν αφαιρέσετε το κέλυφος, τότε θα πρέπει να περάσετε εκ νέου µε στεγανωτικό
υλικό την επιφάνεια στεγανοποίησης. ∆ιαφορετικά, η στεγανότητα του µειωτήρα
στροφών δεν είναι εξασφαλισµένη! Σε αυτήν την περίπτωση συνεννοηθείτε
οπωσδήποτε µε την SEW-EURODRIVE!

50530AXX
Εικόνα 77:Θερµαντήρας λαδιού για βιοµηχανικούς µειωτήρες MC..

[1] Θερµαντήρας λαδιού

[2] Αισθητήρας θερµοκρασίας

[3] Θερµοστάτης

[1][2]

[3]

Προσέξτε να µην προκαλέσετε ζηµιά στα θερµαντικά στοιχεία, όπως γδαρσίµατα
ή ξυσίµατα!
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Τοποθέτηση του 
θερµαντήρα λαδιού

• Τοποθετήστε ξανά το θερµαντήρα λαδιού [1] και τη φλάντζα συναρµογής στο
µειωτήρα. Τα σωληνοειδή θερµαντικά στοιχεία πρέπει να είναι πάντοτε βυθισµένα σε
υγρό.

• Τοποθετήστε τη βάση του κουτιού συνδεσµολογίας πάνω στη θερµαντική ράβδο,
χρησιµοποιώντας δακτύλιο στήριξης.

• Βεβαιωθείτε ότι η φλάντζα συναρµογής έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση, µεταξύ
του κουτιού συνδεσµολογίας και του άνω άκρου του θερµαντικού στοιχείου.

• Εισαγάγετε τον αισθητήρα θερµοκρασίας [2] στο κάρτερ του µειωτήρα. Ρυθµίστε την
επιθυµητή θερµοκρασία στο θερµοστάτη [3].

Αναπλήρωση 
γράσου

Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε γράσο λιθίου (κεφ 10.3) για να λιπάνετε τα
αναλιπαινόµενα προστατευτικά σκόνης ή τις τσιµούχες των λαβυρίνθων ("Taconite"), τα
οποία είναι προσαρτηµένα στους άξονες εισόδου και εξόδου ως πρόσθετες δυνατότητες
(Æ κεφάλαιο "Λιπαντικά", "Γράσο στεγανοποίησης"). 
Για τις θέσεις των σηµείων συµπληρωµατικής λίπανσης, συµβουλευθείτε το φύλλο
διαστάσεων της εκάστοτε παραγγελίας. Χρησιµοποιήστε περίπου 30 γραµ. γράσου σε
κάθε γρασαδόρο, ανεξάρτητα από τη θέση των σηµείων συµπληρωµατικής λίπανσης
και το µέγεθος του µειωτήρα στροφών.

Το παλιό γράσο µεταξύ του άξονα και του χείλους του καλύµµατος εδράνων πιέζεται
προς τα έξω µαζί µε τη βρωµιά και την άµµο. Η περιοχή γύρω από την τσιµούχα πρέπει
να είναι καθαρή. Αφαιρέστε το παλιό γράσο από το κάλυµµα εδράνων/τον άξονα. Πιέστε
το νέο γράσο προσεκτικά χωρίς να ασκήσετε µεγάλη δύναµη. Μη χρησιµοποιείτε πάνω
από 30 γραµµάρια σε κάθε κάλυµµα εδράνων.
Ε
Ε
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Επιθεώρηση και συντήρηση του µειωτήρα στροφών
Κάθετος 
µειωτήρας µε 
σύστηµα 
στεγανοποιησης
Drywell στον 
άξονα εξόδου

Στην έκδοση Drywell τα κάτω έδρανα του άξονα εξόδου λιπαίνονται µε γράσο.
Το αυτοκόλλητο µε τα χρονικά διαστήµατα λίπανσης του µειωτήρα παρέχει
πληροφορίες για την απαιτούµενη ποσότητα γράσου για τα έδρανα. Χρησιµοποιήστε το
κατάλληλο γράσο σε κάθε γρασαδόρο, όπως επισηµαίνεται στο αυτοκόλλητο, βλέπε
Πίνακα λιπαντικών Æ κεφάλαιο 10.2
Χρησιµοποιήστε µόνον για τη λίπανση των εδράνων.
Μετά από µακροχρόνια αποθήκευση του µειωτήρα θα πρέπει να αντικαταστήσετε το
γράσο των εδράνων, πριν θέσετε το µειωτήρα σε λειτουργία.
Τα έδρανα θα πρέπει να λιπαίνονται σε τακτικά χρονικά διαστήµατα. Οι αντίστοιχες
πληροφορίες για την ποσότητα γράσου και τα χρονικά διαστήµατα συµπληρωµατικής
λίπανσης αναγράφονται στο αυτοκόλλητο του µειωτήρα.
∆ιακρίνονται δύο τύποι µειωτήρων µε Drywell:
• Με EBD (Extended Bearing Distance) τύποι E...G
• Με τυπική έκδοση εδράνων

Με EBD/E...G και 
Drywell

57359AEN
Εικόνα 78:Ποσότητα συµπληρωµατικής λίπανσης για EBD και Drywell (βλέπε πινακίδα 

τύπου MC.V../E..G)

[1] Μέγεθος µειωτήρα (βλέπε πινακίδα τύπου)

[2] Ποσότητα για τη συµπληρωµατική λίπανση

Μέγεθος µειωτήρα
MC.V.. / E...G

Ποσότητα γράσου
Χρονικό διάστηµα συµπληρωµατικής λίπανσης

[g]

02 60

Κάθε 4000 ώρες λειτουργίας ή τουλάχιστον 
κάθε 10 µήνες.

03 60

04 90

05 90

06 120

07 120

08 150

09 150

02,03   60 gram / 2 oz 

04,05   90 gram / 3 oz 

08,09  150 gram / 5 oz 

06,07  120 gram / 4 oz 

every 4000 hours/EP-grease NLGI 2

[1] [2]
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Με τυπική έκδοση 
εδράνων και 
Drywell

57681AEN
Εικόνα 79:Ποσότητα συµπληρωµατικής λίπανσης στην τυπική έκδοση εδράνων

[1] Μέγεθος µειωτήρα (βλέπε πινακίδα τύπου)

[2] Ποσότητα για τη συµπληρωµατική λίπανση

Μέγεθος µειωτήρα
MC.V.. 

Ποσότητα γράσου
Χρονικό διάστηµα συµπληρωµατικής λίπανσης

[g]

02 30

Μετά από 4000 ώρες λειτουργίας ή τουλάχιστον 
κάθε 10 µήνες.

03 30

04 50

05 50

06 65

07 65

08 80

09 80

02,03  30 gram / 1 oz 

04,05  50 gram / 2 oz 

08,09  80 gram / 3 oz 

06,07  65 gram / 2.5oz 

every 4000 hours / EP-grease NLGI 2
[1] [2]
Ε
Ε
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Επιθεώρηση και συντήρηση του µειωτήρα στροφών
Για τη συµπληρωµατική λίπανση των εδράνων ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία:

1. Ανοίξτε το σωλήνα εξαγωγής γράσου [1]. Το παλιό γράσο εκρέει.
2. Συµπληρώστε το νέο γράσο από τη θηλή λίπανσης [2].
3. Κλείστε το σωλήνα εξαγωγής γράσου [1].

57378AXX
Εικόνα 80: Συµπληρωµατική λίπανση µειωτήρων Drywell (απεικονίζεται η έκδοση EBD)

[1] Σωλήνας εξαγωγής γράσου

[2] Θηλή λίπανσης

[3] Ετικέτα µε την προβλεπόµενη ποσότητα συµπληρωµατικής λίπανσης

02,03   60 gram / 2 oz 
04,05   90 gram / 3 oz 

08,09  150 gram / 5 oz 
06,07  120 gram / 4 oz 

every 4000 hours/EP-grease NLGI 2

[1]

[2]

[3]

• Συµπληρώστε το γράσο ενώ ο µειωτήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
• Η ποσότητα γράσου αναγράφεται στο αυτοκόλλητο [3].

Μη συµπληρώνετε το γράσο µε πολύ υψηλή πίεση!
Με την υψηλή πίεση το γράσο βγαίνει ανάµεσα από το µονωτικό χείλος και τον
άξονα. Το µονωτικό χείλος µπορεί να υποστεί ζηµιά ή να µετακινηθεί, το γράσο
µπορεί να εισχωρήσει στη διαδικασία επεξεργασίας και το περίβληµα εδράνων
µπορεί να διαβρωθεί εσωτερικά. 
Συµπληρώστε το γράσο ενώ ο µειωτήρας βρίσκεται σε λειτουργία, πιέζοντας
προσεκτικά την απαιτούµενη ποσότητα γράσου.
Μην υπερβαίνετε σε καµία περίπτωση την ποσότητα γράσου που αναγράφεται
στο αυτοκόλλητο!
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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α

8 ∆υσλειτουργίες
8.1 Βλάβες στο µειωτήρα

Πρόβληµα
Πιθανή αιτία Αντιµετώπιση

Ασυνήθιστος, σταθερός 
θόρυβος κατά τη λειτουργία

A. Θόρυβος τριβής / εµπλοκής: Ζηµιά στα 
έδρανα

B. Θόρυβος κτυπήµατος:  Κακή συναρµογή 
στην οδόντωση

A. Ελέγξτε το λάδι (Æ κεφάλαιο "Επιθεώρηση και 
Συντήρηση"), αντικαταστήστε το έδρανο

B. Επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών.

Ασυνήθιστος, ακανόνιστος 
θόρυβος κατά τη λειτουργία

Ξένα σώµατα στο λάδι • Ελέγξτε το λάδι (βλέπε κεφάλαιο "Επιθεώρηση και 
Συντήρηση")

• Τερµατίστε τη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα, 
συµβουλευτείτε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών.

Ασυνήθιστος θόρυβος στην 
περιοχή έδρασης του 
µειωτήρα στροφών

Η έδραση του µειωτήρα στροφών έχει 
χαλαρώσει

• Σφίξτε τις βίδες/παξιµάδια στερέωσης µε την 
προβλεπόµενη ροπή σύσφιξης

• Αντικαταστήστε τις χαλασµένες/ελαττωµατικές 
βίδες/παξιµάδια στερέωσης

Πολύ υψηλή θερµοκρασία 
λειτουργίας

A. Υπερβολικά µεγάλη ποσότητα λαδιού
B. Πολύ παλιό λάδι
C. Πολύ λερωµένο λάδι
D. Στους µειωτήρες στροφών µε ανεµιστήρα: 

ακαθαρσίες στο στόµιο εισαγωγής αέρα / 
στο κέλυφος του µειωτήρα

E. Ελαττωµατική αντλία ακραξονίου
F. ∆υσλειτουργία του συστήµατος ψύξης 

λαδιού/αέρα ή λαδιού/νερού

A. Ελέγξτε τη στάθµη λαδιού, διορθώστε την εάν 
χρειάζεται (Æ κεφάλαιο "Επιθεώρηση και Συντήρηση")

B. Ελέγξτε πότε αλλάχθηκε το λάδι για τελευταία φορά, 
αλλάξτε το λάδι εάν χρειάζεται (Æ κεφάλαιο 
"Επιθεώρηση και Συντήρηση")

C. Αλλάξτε το λάδι (Æ κεφάλαιο "Επιθεώρηση και 
Συντήρηση")

D. Ελέγξτε το στόµιο εισαγωγής αέρα και καθαρίστε το 
εάν χρειάζεται, καθαρίστε το κέλυφος του µειωτήρα 
στροφών

E. Ελέγξτε την αντλία ακραξονίου, αντικαταστήστε την εάν 
χρειάζεται

F. Εφαρµόστε τις ξεχωριστές οδηγίες λειτουργίας του 
συστήµατος ψύξης λαδιού/νερού και λαδιού/αέρα!

Πολύ υψηλές θερµοκρασίες 
στα έδρανα

A. Ανεπαρκής ποσότητα λαδιού
B. Πολύ παλιό λάδι
C. Ελαττωµατική αντλία ακραξονίου
D. Ζηµιά στα έδρανα

A. Ελέγξτε τη στάθµη λαδιού, διορθώστε την εάν 
χρειάζεται (Æ κεφάλαιο "Επιθεώρηση και Συντήρηση")

B. Ελέγξτε πότε αλλάχθηκε το λάδι για τελευταία φορά, 
αλλάξτε το λάδι εάν χρειάζεται (Æ κεφάλαιο 
"Επιθεώρηση και Συντήρηση")

C. Ελέγξτε την αντλία ακραξονίου, αντικαταστήστε την εάν 
χρειάζεται

D. Ελέγξτε το έδρανο και αντικαταστήστε το εάν 
χρειάζεται, επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης 
πελατών της εταιρείας µας

∆ιαρροή λαδιού1)

• από το καπάκι
• από το καπάκι του 

µειωτήρα
• από το κάλυµµα του 

εδράνου
• από τη φλάντζα 

έδρασης
• από την τσιµούχα 

λαδιού του ακραξονίου 
εξόδου/εισόδου

1) Είναι φυσιολογικό να διαρρέουν µικρές ποσότητες λαδιού/γράσου από την τσιµούχα λαδιού κατά τη φάση ρονταρίσµατος του µειωτήρ
(24ωρη λειτουργία, δείτε επίσης DIN 3761).

A. ∆ιαρροή από την τσιµούχα του 
καλύµµατος σύνδεσης (MC2P) 
/µειωτήρα/εδράνων / φλάντζας σύνδεσης

B. Έχει διπλώσει το µονωτικό χείλος της 
τσιµούχας

C. Φθορά/ζηµιά στην τσιµούχα

A. Σφίξτε τα µπουλόνια του αντίστοιχου 
καλύµµατος/καπακιού και παρακολουθήστε το 
µειωτήρα στροφών. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει 
διαρροή λαδιού: Επικοινωνήστε µε το τµήµα 
εξυπηρέτησης πελατών.

B. Εξαερώστε το µειωτήρα (βλέπε Æ κεφάλαιο 
"Κατασκευαστικοί τύποι"). Παρακολουθήστε το 
µειωτήρα. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει διαρροή 
λαδιού: Επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης 
πελατών.

C. Επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών.

∆ιαρροή λαδιού
• από την τάπα 

αποστράγγισης λαδιού
• από την τάπα 

εξαερισµού

A. Υπερβολικά µεγάλη ποσότητα λαδιού
B. Χρησιµοποιείται λανθασµένος 

κατασκευαστικό τύπος ηλεκτροκινητήρα
C. Συχνή κρύα εκκίνηση (το λάδι αφρίζει) 

ή/και πολύ υψηλή στάθµη λαδιού

A. ∆ιορθώστε την ποσότητα λαδιού (δείτε το κεφάλαιο 
"Επιθεώρηση και Συντήρηση")

B. Τοποθετήστε σωστά τη βίδα εξαέρωσης (βλέπε 
κεφάλαιο "Κατασκευαστικοί τύποι") και διορθώστε τη 
στάθµη λαδιού (βλέπε πινακίδα τύπου, κεφάλαιο 
"Λιπαντικά")

∆υσλειτουργία του 
συστήµατος ψύξης 
λαδιού/αέρα ή λαδιού/νερού

Εφαρµόστε τις ξεχωριστές οδηγίες λειτουργίας του 
συστήµατος ψύξης λαδιού/νερού και λαδιού/αέρα!

Πολύ υψηλή θερµοκρασία 
λειτουργίας στην καστάνια 
αντεπιστροφής

Χαλασµένη/ελαττωµατική καστάνια 
αντεπιστροφής

• Ελέγξτε την καστάνια αντεπιστροφής, αντικαταστήστε 
την εάν χρειάζεται

• Επικοινωνήστε µε το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών.
∆
Β
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9Κατασκευαστικοί τύποι
Χρησιµοποιούµενα σύµβολα
Eξυπηρέτηση 
πελατών

9  Κατασκευαστικοί τύποι
9.1 Χρησιµοποιούµενα σύµβολα

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τα σύµβολα που χρησιµοποιούνται στις επόµενες
εικόνες καθώς και τις σηµασίες τους.

Αν χρειαστείτε βοήθεια από το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας µας, 
θα χρειαστούν τα παρακάτω στοιχεία:
• Πλήρη στοιχεία της πινακίδας τύπου
• Φύση και έκταση της βλάβης
• Η χρονική στιγµή και οι επικρατούσες συνθήκες κατά την εµφάνιση της βλάβης
• Εκτιµώµενη αιτία

Σύµβολο Σηµασία

Βίδα εξαερισµού

Βίδα εξαγωγής αέρα

Οπή επιθεώρησης

Βίδα πλήρωσης λαδιού

Βίδα εκροής λαδιού

∆είκτης λαδιού

Κρύσταλλο παρακολούθησης 
στάθµης λαδιού
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
 119



9 ατασκευαστικοί τύποι
έσεις τοποθέτησης των µειωτήρων MC.P..
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9.2 Θέσεις τοποθέτησης των µειωτήρων MC.P..

* = Μη τυπική θέση τοποθέτησης / θέση περιβλήµατος. Οι θέσεις του θερµαντήρα, του
δείκτη λαδιού και της βίδας εκροής λαδιού είναι ενδεικτικές. Παρακαλώ προσέξτε το
σχεδιάγραµµα που αφορά την παραγγελία.
+ = Στην οριζόντια θέση τοποθέτησης, η τάπα αποστράγγισης λαδιού βρίσκεται πάντοτε
στην αντίθετη πλευρά από τον άξονα εξόδου.

55477AXX

M4 M2*
MC..PE..

MC..PL..

MC..PE..

12

34
2

3

M1

A B C

M5
MC..PVS..MC..PVH.. MC..PV... /SEP

3 3

3

2 2
4

B

A

C

B

A

B

A

C C

+

Κ
Θ

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..



9Κατασκευαστικοί τύποι
Θέσεις τοποθέτησης µειωτήρων της σειράς MC.R..
9.3 Θέσεις τοποθέτησης µειωτήρων της σειράς MC.R..

* = Μη τυπική θέση τοποθέτησης / θέση περιβλήµατος. Οι θέσεις του θερµαντήρα, του
δείκτη λαδιού και της βίδας εκροής λαδιού είναι ενδεικτικές. Παρακαλώ προσέξτε το
σχεδιάγραµµα που αφορά την παραγγελία.
+ = Στην οριζόντια θέση τοποθέτησης, η τάπα αποστράγγισης λαδιού βρίσκεται πάντοτε
στην αντίθετη πλευρά από τον άξονα εξόδου.

55480AXX

M5
MC..RVS..

M3*

MC..RL..

M4

MC..RE..

M2*

MC..RE..

M1
MC..RL..

MC..RVH.. MC..RV... /SEP

MC..RE... /SEP

+

4

4

4

0

0

0

0 0

3 3

3

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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10 Υποδείξεις κατασκευής και λειτουργίας
10.1 Οδηγία για την επιλογή του λαδιού
Γενικά Εάν δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη συµφωνία, η SEW-EURODRIVE παραδίδει τους

ηλεκτροκινητήρες χωρίς λάδι.

Η απαιτούµενη ποσότητα και ο τύπος λαδιού εξαρτάται από τους παρακάτω
παράγοντες:
• Μέγεθος και τύπος µειωτήρα
• Έκδοση µειωτήρα (MC..L.., MC...V.., MC...E) και θέση µειωτήρα (M1...M6)
• Θερµοκρασία λειτουργίας λαδιού σε συνάρτηση µε την

– µεταδιδόµενη ισχύ
– Θερµοκρασία περιβάλλοντος
– Τύπος λίπανσης (λίπανση µε έγχυση, µε λουτρό ή µε πίεση)
– πρόσθετες µέθοδοι ψύξης

• Ελάχιστη θερµοκρασία σε κρύα εκκίνηση

Εκτός από το απαιτούµενο ιξώδες το λάδι θα πρέπει να πληροί τα εξής κριτήρια:
• Υψηλός δείκτης ιξώδους
• Πρέπει να περιέχει πρόσθετα προστασίας λαδιού από τη φθορά, αντισκωριακά

πρόσθετα, αντιοξειδωτικά µέσα, και αναστολείς αφρού
• Πρέπει να περιέχει πρόσθετα EP

Εάν λόγω των θερµοκρασιών λειτουργίας ή στα πλαίσια των χρονικών διαστηµάτων
αλλαγής λαδιών, επιλέξετε συνθετικό λάδι, η SEW-EURODRIVE προτείνει το λάδι σε
βάση τις πολυ-αλφα-ολεφίνες (PAO).

Ορυκτέλαιο
Πρότυπα Τα λιπαντικά λάδια ταξινοµούνται σε κατηγορίες ιξώδους ISO VG κατά ISO 3448 και

DIN 51519.

Αυτό σηµαίνει ότι πριν από την έναρξη λειτουργίας του µειωτήρα, θα πρέπει να
συµπληρωθεί ο σωστός τύπος και η ποσότητα λαδιού. Τα αντίστοιχα στοιχεία
µπορείτε να βρείτε στην πινακίδα τύπου του µειωτήρα.

ISO
Κατηγορία

ISO 6743-6
Ονοµασία

DIN 51517-3
Ονοµασία

AGMA 9005-D94
Ονοµασία

220 ISO-L-CKC 220 DIN 51517-CLP 220 AGMA 5 EP

460 ISO-L-CKC 460 DIN 51517-CLP 460 AGMA 7 EP
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10Υποδείξεις κατασκευής και λειτουργίας
Οδηγία για την επιλογή του λαδιού
Επιλογή ιξώδους 
µε τη χρήση 
ορυκτέλαιου

Επιλογή τύπου 
λαδιού για τα 
ορυκτέλαια

Επιλέξτε τον τύπο λαδιού σύµφωνα µε το απαιτούµενο ιξώδες από τον πίνακα του
κεφαλαίου 10.2.

Τύπος λίπανσης Θερµοκρασία περιβάλλοντος Ορυκτό ISO VG

• Λίπανση µε λουτρό λαδιού
• Λίπανση µε έγχυση
• Λίπανση µε πίεση, µε θερµαντήρα λαδιού και ψύξη

–15...+20 °C 220

• Λίπανση µε λουτρό λαδιού
• Λίπανση µε έγχυση
• Λίπανση µε πίεση, µε θερµαντήρα λαδιού και ψύξη

–5...+40 °C 460

• Λίπανση µε πίεση, µε ψύξη +10...+20 °C 220

• Λίπανση µε πίεση, χωρίς ψύξη +20...+40 °C 460

Στη λίπανση µε πίεση, µε ή χωρίς ψύξη, θα πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση στην
κρύα εκκίνηση! Στη χρήση µίας αντλίας λαδιού (λίπανση µε πίεση) θα πρέπει το
ιξώδες εκκίνησης να είναι µικρότερο από 2000 cSt (Æ εικ. 55052AXX). 
Χρησιµοποιήστε έναν θερµαντήρα λαδιού εάν χρειαστεί (Æ κεφάλαιο 5.8).

55052AXX

[1] Σηµείο ροής [°C] [4] ∆είκτης ιξώδους VI = 90...100

[2] Θερµοκρασία λειτουργίας του λαδιού στο µειωτήρα [°C] [5] ISO VG

[3] Ιξώδες [cSt] [6] Περιορισµός θερµοκρασίας 80 °C

10

100

1000

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

220 460

3000

2000

500

200

40

150

-20    -10    
[1]

[2]

[3]

[4][5]

[°C]

[cSt] [6]

Προσέξτε τη µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας του µειωτήρα. Η µέγιστη επιτρε-
πόµενη θερµοκρασία λειτουργίας ανέρχεται σε 70 °C (µεγάλη διάρκεια λειτουρ-
γίας) για το ISO VG 220 και 80 °C για το ISO VG 460. Στιγµιαία επιτρέπονται και οι
90 °C.
Εάν χρειαστεί, θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα σύστηµα ψύξης (ανεµιστήρας,
ψυγείο νερού/αέρα) ή να µειωθεί το χρονικό διάστηµα αλλαγής λαδιού (βλέπε
κεφάλαιο "Χρονικό διάστηµα αλλαγής λαδιών" στις οδηγίες χρήσης).
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Συνθετικό λάδι
Στάνταρ Τα λιπαντικά λάδια ταξινοµούνται σε κατηγορίες ιξώδους ISO VG κατά ISO 3448 και DIN

51519.

Ισχύουν οι ίδιες ελάχιστες απαιτήσεις όπως και για τα ορυκτέλαια.

Επιλογή κατη-
γορίας ιξώδους 
µε τη χρήση 
συνθετικών λαδιών

ISO-L-CKT 460 ISO 6743-6 Ονοµασία

220 ISO-L-CKT 220

320 ISO-L-CKT 320

460 ISO-L-CKT 460

Τύπος λίπανσης Θερµοκρασία περιβάλλοντος Συνθετικό ISO VG

• Λίπανση µε λουτρό λαδιού
• Λίπανση µε έγχυση
• Λίπανση µε πίεση, µε θερµαντήρα λαδιού και ψύξη

–35...+30 °C 220

• Λίπανση µε λουτρό λαδιού
• Λίπανση µε έγχυση
• Λίπανση µε πίεση, µε θερµαντήρα λαδιού και ψύξη

–30...+40 °C 320

• Λίπανση µε λουτρό λαδιού
• Λίπανση µε έγχυση
• Λίπανση µε πίεση, µε θερµαντήρα λαδιού χωρίς ψύξη

–25...+50 °C 460

• Λίπανση µε πίεση, µε ψύξη +5...+30 °C 220

• Λίπανση µε πίεση, µε ψύξη +10...+40 °C 320

• Λίπανση µε πίεση, χωρίς ψύξη +15...+50 °C 460

Στη λίπανση µε πίεση, µε ή χωρίς ψύξη, θα πρέπει να ελεγχθεί η κατάσταση στην
κρύα εκκίνηση! Στη χρήση µίας αντλίας λαδιού (λίπανση µε πίεση) θα πρέπει το
ιξώδες εκκίνησης να είναι µικρότερο από 2000 cSt (Æ εικ. 55051AXX). 
Χρησιµοποιήστε έναν θερµαντήρα λαδιού εάν χρειαστεί (Æ κεφάλαιο 5.8).
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10Υποδείξεις κατασκευής και λειτουργίας
Οδηγία για την επιλογή του λαδιού
Επιλογή τύπου 
λαδιού για τα 
συνθετικά λάδια

Επιλέξτε τον τύπο λαδιού σύµφωνα µε το απαιτούµενο ιξώδες από τον πίνακα του
κεφαλαίου "10.2. Λιπαντικά".

55051AXX

[1] Σηµείο ροής [°C] [4] ∆είκτης ιξώδους VI = 140..0,180

[2] Θερµοκρασία λειτουργίας του λαδιού στο µειωτήρα [°C] [5] ISO VG

[3] Ιξώδες [cSt] [6] Περιορισµός θερµοκρασίας 100 °C

10

100

1000

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

220

320

460

2000

500

200

40

150

-40 -35 -30  
3000

[1]

[2]

[3]

[5]

[°C]

[cSt]

[4]

[6]

Προσέξτε τη µέγιστη θερµοκρασία λειτουργίας του µειωτήρα. 

Κατηγορία ιξώδους ISO VG Μέγ. επιτρεπόµενη θερµοκρασία λειτουργίας [°C]

220 80

320 90

460 100 (στιγµιαία έως 105)

Εάν χρειαστεί, θα πρέπει να εγκατασταθεί ένα σύστηµα ψύξης (ανεµιστήρας,
ψυγείο νερού/αέρα) ή να µειωθεί το χρονικό διάστηµα αλλαγής λαδιού (βλέπε
κεφάλαιο "Χρονικό διάστηµα αλλαγής λαδιών" στις οδηγίες χρήσης).
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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10.2 Λιπαντικά για µειωτήρες MC.. Βιοµηχανικοί µειωτήρες
Πίνακας 
λιπαντικών

Ο πίνακας λιπαντικών που δίνεται στην επόµενη σελίδα, δείχνει τα εγκεκριµένα
λιπαντικά για τους µειωτήρες της SEW-EURODRIVE. Παρακαλούµε, λάβετε υπόψη σας
το ακόλουθο υπόµνηµα για τον πίνακα λιπαντικών.

Υπόµνηµα για τον 
πίνακα λιπαντικών

Συντοµογραφίες που χρησιµοποιούνται, σηµασία σκίασης και σηµειώσεις:
CLP = Ορυκτέλαιο
CLP PAO = συνθετικές πολυ-αλφα-ολεφίνες

= συνθετικό λιπαντικό (= γράσο αντιτριβικών εδράνων σε συνθετική βάση)
= ορυκτό λιπαντικό (= γράσο αντιτριβικών εδράνων σε ορυκτή βάση)

1) = Θερµοκρασία περιβάλλοντος

= Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε µε τη SEW-EURODRIVE.

= Λίπανση και ψύξη

= Λίπανση µε έγχυση

= Λίπανση µε λουτρό λαδιού

= Λίπανση µε πίεση, µε ψύξη και θερµαντήρα λαδιού

= Λίπανση µε πίεση, µε ψύξη (θερµαντήρα λαδιού)

0
+1

00
+5

0
-5

0
°C

 

 

 

 

+ +

+

Υ
Λ

P
i

f
kVA

Hz

n

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..



10Υποδείξεις κατασκευής και λειτουργίας
Λιπαντικά για µειωτήρες MC.. Βιοµηχανικοί µειωτήρες
Πίνακας λιπαντικών
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10.3 Γράσα στεγανοποίησης
Τα γράσα στεγανοποίησης που αναφέρονται παρακάτω µπορούν να χρησιµοποιηθούν
ως εξής:
• ως γράσο στεγανοποίησης
• ως γράσο εδράνων για τα κάτω έδρανα του LSS σε µειωτήρες µε σύστηµα

στεγανοποίησης Drywell

Η SEW-EURODRIVE συνιστά τους τύπους γράσων που αναγράφονται στον παρακάτω
πίνακα, για θερµοκρασίες λειτουργίας από –30 °C έως +100 °C.
Ιδιότητες του γράσου:
• Περιέχει πρόσθετα EP.
• Κατηγορία σκληρότητας NLGI2

Προµηθευτής Λάδι

Aral Aralub HLP2

BP Energrease LS-EPS

Castrol Spheerol EPL2

Chevron Dura-Lith EP2

Elf Epexa EP2

Esso Beacon EP2

Exxon Beacon EP2

Gulf Gulf crown Grease 2

Klüber Centoplex EP2

Kuwait Q8 Rembrandt EP2

Mobil Mobilux EP2

Molub Alloy BRB-572

Optimol Olista Longtime 2

Shell Alvania EP2

Texaco Multifak EP2

Total Multis EP2

Tribol Tribol 3030-2
Υ
Γ

P
i

f
kVA

Hz

n
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Ποσότητες λιπαντικού
10.4 Ποσότητες λιπαντικού
Οι καθοριζόµενες ποσότητες πλήρωσης είναι ενδεικτικές τιµές. Οι ακριβείς τιµές
ποικίλουν ανάλογα µε τη σχέση µετάδοσης.

MC.P.

MC.R.

Μέγεθος 
µειωτήρα Τύπος λίπανσης

Ποσότητα λαδιού [l]

2 βαθµίδων 3 βαθµίδων

Κατασκευαστικός τύπος

L V E L V E

02 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

9
–

–
21

–
18

11
–

–
25

–
20

03 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

14
–

–
26

–
23

15
–

–
31

–
32

04 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

18
–

–
34

–
31

20
–

–
45

–
45

05 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

24
–

–
45

–
35

27
–

–
58

–
54

06 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

28
–

–
58

–
45

36
–

–
73

–
65

07 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

33
–

–
94

–
59

47
–

–
102

–
89

08 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

55
–

–
117

–
77

68
–

–
133

–
113

09 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

79
–

–
139

–
107

90
–

–
151

–
137

Μέγεθος 
µειωτήρα Τύπος λίπανσης

Ποσότητα λαδιού [l]

2 βαθµίδων 3 βαθµίδων

Κατασκευαστικός τύπος

L V E L V E

02 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

10
–

–
19

–
18

10
–

–
19

–
19

03 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

14
–

–
27

–
29

13
–

–
27

–
28

04 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

19
–

–
34

–
34

18
–

–
34

–
35

05 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

22
–

–
47

–
47

24
–

–
47

–
47

06 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

26
–

–
59

–
60

28
–

–
59

–
61

07 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

32
–

–
89

–
91

33
–

–
88

–
89

08 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

58
–

–
111

–
119

56
–

–
111

–
116

09 Έγχυση
Λουτρό λαδιού

84
–

–
137

–
133

79
–

–
137

–
137

Στη λίπανση µε πίεση προσέξτε οπωσδήποτε τα στοιχεία της πινακίδας τύπου και τα
στοιχεία στην τεκµηρίωση της παραγγελίας!
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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11 Ευρετήριο αλλαγών
11.1 Αλλαγές σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση

Παρακάτω αναφέρονται οι αλλαγές των αντίστοιχων κεφαλαίων σε σχέση µε την έκδοση
07/2003, κωδικός 1056019x.

Υποδείξεις 
ασφαλείας

• Η υποενότητα "Αντιδιαβρωτική προστασία και προστασία επιφανειών" αναθεωρήθηκε.

∆οµή συσκευής • Στην υποενότητα "Περιγραφή τύπου, πινακίδες τύπου" οι πινακίδες τύπου
"Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC.., SEW-EURODRIVE" αναθεωρήθηκαν.

• Έχουν προστεθεί οι υποενότητες
– "Κατασκευαστικοί τύποι"
– "Επιφάνεια τοποθέτησης"
– "Θέση κελύφους"
– "Θέση άξονα"

Μηχανική 
εγκατάσταση

• Στην υποενότητα "Θεµελίωση µειωτήρα" αναθεωρήθηκε ο πίνακας "Ροπές σύσφιξης".

• Στην υποενότητα "Θεµελίωση µειωτήρα" προστέθηκαν οι ενότητες "Φλάντζα
σύνδεσης" και "Φλάντζα σύνδεσης EBD".

• Η υποενότητα "Τοποθέτηση / αφαίρεση µειωτήρων στροφών κοίλου άξονα µε δίσκο
σύσφιξης" αναθεωρήθηκε.

Μηχανολογική 
Εγκατάσταση 
Επιλογές

• Στην υποενότητα "Τοποθέτηση συνδέσµων" προστέθηκε η ενότητα "Εύκαµπτος
οδοντωτός σύνδεσµος Σειρά MT, MS-MTN".

• Η υποενότητα "Αντλία ακραξονίου SHP" αναθεωρήθηκε.

• Η υποενότητα "Τοποθέτηση του κινητήρα µε σφηνοειδή ιµάντα" τροποποιήθηκε.

• Η υποενότητα "Θερµαντήρας λαδιού" αναθεωρήθηκε.

• Η υποενότητα "Ελεγκτής ροής" προστέθηκε εκ νέου.

• Η υποενότητα "Οπτική ένδειξη ροής" προστέθηκε εκ νέου.
Ε
Α

Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Αλλαγές σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση
Έναρξη 
λειτουργίας

• Η υποενότητα "Έναρξη λειτουργίας µειωτήρων MC µε δοχείο διαστολής λαδιού από
ατσάλι" προστέθηκε εκ νέου.

Επιθεώρηση 
και συντήρηση

• Στην υποενότητα "Εργασίες επιθεώρησης/συντήρησης στο µειωτήρα" προστέθηκε η
ενότητα "Κάθετος µειωτήρας µε σύστηµα στεγανοποίησης Drywell στο LSS".

Κατασκευαστικοί 
τύποι

• Το κεφάλαιο "Κατασκευαστικοί τύποι" αναθεωρήθηκε.

Υποδείξεις 
κατασκευής και 
λειτουργίας

• Το κεφάλαιο "Υποδείξεις κατασκευής και λειτουργίας" αναθεωρήθηκε.
Οδηγίες λειτουργίας – Βιοµηχανικοί µειωτήρες σειράς MC..
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Ελέγξτε τη στάθµη λαδιού .................................112
Ελέγξτε το λάδι ..................................................112
Έναρξη λειτουργίας ..........................................105

Μειωτήρας µε καστάνια αντεπιστροφής ......106
Περίοδος ρονταρίσµατος ............................106

Επιθεώρηση και συντήρηση του µειωτήρα 
στροφών ...........................................................112
Επισηµάνσεις λειτουργίας .....................................6
Επιφάνεια τοποθέτησης ......................................26
Εργασίες επιθεώρησης και συντήρησης 
του µειωτήρα

αλλαγή του λαδιού ......................................112
αναπλήρωση γράσου .................................114
Ελέγξτε τη στάθµη λαδιού ...........................112

Ελέγξτε το λάδι ........................................... 112
καθαρισµός του θερµαντήρα λαδιού .......... 113

Εύκαµπτοι σύνδεσµοι µειωτήρων ...................... 70
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Λίστα διευθύνσεων
Λίστα διευθύνσεων
Germany

Headquarters
Production
Sales

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

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

Service 
Competence Center

Central 
Gear units / 
Motors

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

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

Central 
Electronics

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Additional addresses for service in Germany provided on request!

France

Production
Sales
Service

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

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

Assembly
Sales
Service

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

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

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

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

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

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

Additional addresses for service in France provided on request!

Algeria

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

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

Argentina

Assembly
Sales
Service

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

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
03/2006



Λίστα διευθύνσεων
Australia

Assembly
Sales
Service

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

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

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

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

Austria

Assembly
Sales
Service

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

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

Belgium

Assembly
Sales
Service

Brüssel SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

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

Brazil

Production
Sales
Service

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

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

Additional addresses for service in Brazil provided on request!

Bulgaria

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

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

Cameroon

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

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

Canada

Assembly
Sales
Service

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

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

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

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

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

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

Additional addresses for service in Canada provided on request!

Chile

Assembly
Sales
Service

Santiago de 
Chile

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

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

Production
Assembly
Sales
Service

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

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

Assembly
Sales
Service

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

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

Colombia

Assembly
Sales
Service

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

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Croatia

Sales
Service

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

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

Czech Republic

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

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

Denmark

Assembly
Sales
Service

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

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

Estonia

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

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

Finland

Assembly
Sales
Service

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

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

Gabon

Sales Libreville Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

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

Great Britain

Assembly
Sales
Service

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

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

Greece (Ελλάδα)

Πωλήσεις
Ανταλλακτικά

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

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

Θεσσαλονίκη Μαιάνδρου 21 
562 24 Θεσσαλονίκη

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

Assembly
Sales
Service

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

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

Hungary

Sales
Service

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

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

India

Assembly
Sales
Service

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

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

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

Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
salesbang@seweurodriveindia.com

Ireland

Sales
Service

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

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

Israel

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

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

Italy

Assembly
Sales
Service

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

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

Ivory Coast

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

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

Japan

Assembly
Sales
Service

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

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

Korea

Assembly
Sales
Service

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

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

Sales Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

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

Lebanon

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

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

Lithuania

Sales Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt

Luxembourg

Assembly
Sales
Service

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

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

Malaysia

Assembly
Sales
Service

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

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

Mexico

Assembly
Sales
Service

Queretaro SEW-EURODRIVE, Sales and Distribution, 
S. A. de C. V.
Privada Tequisquiapan No. 102
Parque Ind. Queretaro C. P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
scmexico@seweurodrive.com.mx

Morocco

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

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

Netherlands

Assembly
Sales
Service

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

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

New Zealand

Assembly
Sales
Service

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

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

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

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

Assembly
Sales
Service

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

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

Peru

Assembly
Sales
Service

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

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

Poland

Assembly
Sales
Service

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

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

Portugal

Assembly
Sales
Service

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

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

Romania

Sales
Service

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

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

Russia

Sales St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Senegal

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

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

Serbia and Montenegro

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

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

Singapore

Assembly
Sales
Service

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

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

Slovakia

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

Tel. +421 31 7891311
Fax +421 31 7891312
sew@sew-eurodrive.sk
03/2006
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Slovenia

Sales
Service

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

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

South Africa

Assembly
Sales
Service

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

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

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

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

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

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

Spain

Assembly
Sales
Service

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

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

Sweden

Assembly
Sales
Service

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

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

Switzerland

Assembly
Sales
Service

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

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

Thailand

Assembly
Sales
Service

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

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

Tunisia

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

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

Turkey

Assembly
Sales
Service

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

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

Ukraine

Sales
Service

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
sew@sew-eurodrive.ua
Λ
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USA

Production
Assembly
Sales
Service

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

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

Assembly
Sales
Service

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

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

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

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

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

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

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

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

Additional addresses for service in the USA provided on request!

Venezuela

Assembly
Sales
Service

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

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net
03/2006
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www.sew-eurodrive.com

Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση

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

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

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

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

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

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

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

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

Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες

SEW-EURODRIVE
Driving the world

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