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1 ένσες καλωδίων
ένσα καλωδίων για επαφές ισχύος και φρένων των κινητήρων CMP., CMD. και DFS
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1 Πένσες καλωδίων
Για κινητήρες με βυσματικούς συνδέσμους εκτός από τη δυνατότητα προμήθειας των
τυποποιημένων καλωδίων από τη SEW-EURODRIVE,
υπάρχει και η δυνατότητα αγοράς των απαραίτητων βυσματικών συνδέσμων ώστε να
συνδέσετε εσείς τα καλώδια.
Η καλωδίωση των βυσμάτων πρέπει να γίνει σε αυτήν την περίπτωση από τον πελάτη.
Η SEW-EURODRIVE προσφέρει γι' αυτό τα κατάλληλες πένσες καλωδίων για τη σωστή
σύνδεση των κλώνων καλωδίου και των επαφών. Κατά την παραγγελία παρακαλούμε
να αναφέρετε το σχετικό κωδικό.

1.1 Πένσα καλωδίων για επαφές ισχύος και φρένων των κινητήρων CMP., CMD. 
και DFS

1.1.1 Απαιτούμενα εργαλεία για την κατασκευή των καλωδίων

1.1.2 Απαιτούμενα εργαλεία για την συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση του βυσματικού
συνδέσμου από την πλευρά κινητήρα

Τύπος Κωδικός 
SEW

Διάμετρος επαφής
Διατομή κλώνου Σχήμα
Ισχύς Φρένο

Για βύσματα ισχύος SM1 / SB1

Πένσα 
χειρός 0019 2430 – –

Εργαλείο 
τοποθέτησης

0019 2457 Ø 2 mm
0,35 – 4 mm2 –

0019 2449 – Ø 1 mm
0,06 – 1 mm2

Για βύσματα ισχύος SMB / SBB

Πένσα 
χειρός 0294 6165 – –

Εργαλείο 
τοποθέτησης 0325 6065

Ø 1 mm
1,5 – 4 mm2

Ø 1 mm
1,5 – 4 mm2

Ø 1 mm
6 – 10 mm2 –

Πένσα 
χειρός 0019 2430 – –

Εργαλείο 
τοποθέτησης 0019 2457 – Ø 2 mm

0,35 – 4 mm2

Τύπος Κωδικός SEW
Διάμετρος επαφής

Ισχύς Φρένο

Εργαλείο αφαίρεσης
0019 2473 Ø 2 mm –

0019 2465 – Ø 1 mm

Εργαλείο αφαίρεσης 
μονωτικού σώματος1)

1) Το εργαλείο αφαίρεσης χρειάζεται μόνο για την αποσυναρμολόγηση από την πλευρά κινητήρα.
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1Πένσες καλωδίων
Πένσα καλωδίων για επαφές ισχύος και φρένων των κινητήρων CFM
1.2 Πένσα καλωδίων για επαφές ισχύος και φρένων των κινητήρων CFM
1.2.1 Απαιτούμενα εργαλεία για την κατασκευή των καλωδίων

Στο ακόλουθο εργαλείο απαιτούνται για τη συναρμολόγηση / αποσυναρμολόγηση των
διαφόρων διατομών οι αντίστοιχες σιαγόνες συμπίεσης.

1.2.2 Απαιτούμενα εργαλεία για την αποσυναρμολόγηση του βυσματικού συνδέσμου από την 
πλευρά κινητήρα

Για την αποσυναρμολόγηση δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία.

Τύπος Κωδικός 
SEW

Διάμετρος επαφής
Διατομή κλώνου Σχήμα

Ισχύς Φρένο

Πένσα χειρός 0019 0705
Ø 3,6 mm Ø 1,6 mm

0,5 – 6,0 mm2

Σιαγόνες 
συμπίεσης 0019 0861 –

Ø 1,6 mm
0,5 – 1,5 mm2

Υποδοχή 
επαφής 0019 087X –

Σιαγόνες 
συμπίεσης 0019 0128

Ø 3,6 mm
1,5 – 2,5 mm2

–

Υποδοχή 
επαφής 0019 0144 –

Σιαγόνες 
συμπίεσης 0019 0136

Ø 3,6 mm
4,0 – 6,0 mm2

–

Υποδοχή 
επαφής 0019 0152 –

Πένσα χειρός 0019 0691

Ø 3,6 mm
1,5 – 10 mm2 –

Εργαλείο 
τοποθέτησης 0019 0713

Σετ ακίδων 
ελέγχου 0019 0853
Καλώδια για σύγχρονους σερβοκινητήρες – Προκατασκευή καλωδίων
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1 ένσες καλωδίων
ένσα καλωδίων για το σύστημα κωδικοποιητή / ανατροφοδότησης
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1.3 Πένσα καλωδίων για το σύστημα κωδικοποιητή / ανατροφοδότησης
1.3.1 Απαιτούμενα εργαλεία για την κατασκευή των καλωδίων

1.3.2 Απαιτούμενα εργαλεία για την αποσυναρμολόγηση του βυσματικού συνδέσμου από την 
πλευρά κινητήρα

Προϊόν Τύπος Κωδικός 
SEW

Διάμετρος επαφής
Διατομή κλώνου Σχήμα

Σήμα

Αναλυτής RH1M(L)
Hiperface®

• AS1H Multi-Turn
• ES1H Single-Turn

Πένσα χειρός 0019 2430 –

Εργαλείο 
τοποθέτησης 0019 2449 Ø 1 mm

0,06 – 1 mm2

SSI-Multi-Turn
Πένσα χειρός 0019 2597 –

Εργαλείο 
τοποθέτησης 0019 2600 Ø 1 mm

0,24 – 1 mm2

Προϊόν Τύπος Κωδικός SEW
Διάμετρος επαφής
Διατομή κλώνου

Σήμα

Αναλυτής RH1M(L)
Hiperface®

• AS1H Multi-Turn
• ES1H Single-Turn

Εργαλείο αφαίρεσης 0019 2481 Σώμα μόνωσης

SSI-Multi-Turn Για την αποσυναρμολόγηση δεν απαιτούνται ειδικά εργαλεία.
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2Ηλεκτροκινητήρες CMP και CMDV
Συναρμολόγηση του βυσματικού συνδέσμου για αναλυτή και Hiperface®
2 Ηλεκτροκινητήρες CMP και CMDV
2.1 Συναρμολόγηση του βυσματικού συνδέσμου για αναλυτή και Hiperface®

2.1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας βύσματος
Για τη συναρμολόγηση του βυσματικού συνδέσμου αναλυτή / Hiperface® χρειάζονται τα
παρακάτω εξαρτήματα. 
Ο κωδικός SEW είναι 0198 6732.

[1] Στυπιοθλίπτης
[2] Μόνωση με σφιγκτήρα καλωδίου
[3] Δακτύλιος θωράκισης
[4] Ακίδες υποδοχής
[5] Κάλυκας στεγανοποίησης
[6] Σώμα στεγανοποίησης
[7] Περίβλημα βύσματος

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

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Κρατάτε το καλώδιο σφικτά κατά το σφίξιμο του καλωδίου και του βύσματος.
Καλώδια για σύγχρονους σερβοκινητήρες – Προκατασκευή καλωδίων
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2 λεκτροκινητήρες CMP και CMDV
υναρμολόγηση του βυσματικού συνδέσμου για αναλυτή και Hiperface®
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2.1.2 Υποδείξεις συναρμολόγησης βυσμάτων

1
• Περάστε το στυπιθλίπτη και το υλικό 

μόνωσης μαζί με το σφιγκτήρα καλωδίου 
πάνω από το καλώδιο για τουλάχιστον 
31 mm.

2

• Απογυμνώστε το άκρο του καλωδίου κατά 
28 mm

3

• Διπλώστε προς τα πίσω το πλέγμα της 
θωράκισης και ανοίξτε το

4
• Απογυμνώστε τα άκρα των κλώνων κατά 

6 mm
• Περάστε τις ακίδες επάνω στα άκρα των 

κλώνων

5 • Περάστε το εργαλείο τοποθέτησης με τη 
μικρή διάμετρο (κωδικός SEW 0019 2449) 
στην πένσα συμπίεσης μέχρι να εμφανι-
στεί η πράσινη ένδειξη στο άνοιγμα [A].

• Στην πένσα, ρυθμίστε τη δύναμη συμπίε-
σης [B] στο 24.

6
• Περάστε τον κλώνο με την ακίδα στην 

πένσα και συμπιέστε την μέχρι το τέρμα. 
Η πένσα ανοίγει αυτόματα.

• Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε 
κλώνο

7

• Όπως στο σχήμα περάστε το δακτύλιο 
θωράκισης επάνω από τους κλώνους και 
πιέστε τη θωράκιση προς τη μόνωση.

8

• Γυρίστε το δακτυλίδι θωράκισης μέχρι το 
πλέγμα θωράκισης να ευθυγραμμισθεί με 
το δακτυλίδι

28

31

6
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2Ηλεκτροκινητήρες CMP και CMDV
Συναρμολόγηση του βυσματικού συνδέσμου για αναλυτή και Hiperface®
9

• Ανοίξτε το μονωτικό σώμα ομοιόμορφα 
κατά 1 mm

10

• Τοποθετήστε τις επαφές του βύσματος 
στο μονωτικό σώμα

11

• Συμπιέστε το μονωτικό σώμα μέχρι να 
ακουστεί το χαρακτηριστικό "κλικ"

12 • Ανοίξτε το μονωτικό κάλυκα
• Τοποθετήστε την πλευρά με την εσοχή του 

μονωτικού κάλυκα στην εγκοπή του μονω-
τικού σώματος, έτσι ώστε το άνοιγμα του 
κάλυκα να δείχνει προς την ίδια κατεύθυν-
ση με το διπλό βέλος στο μονωτικό σώμα

• Στη συνέχεια συμπιέστε τον μονωτικό 
κάλυκα μέχρι να κουμπώσει

• Τοποθετήστε το μονωτικό σώμα στο 
κέντρο του περιβλήματος του βύσματος

13

• Σταθεροποιήστε το περίβλημα με ένα κλει-
δί, ενώ με ένα δεύτερο κλειδί σφίξτε καλά 
το στυπιθλίπτη.

• [A] = Σταθεροποίηση

1

"Click"

[A]
Καλώδια για σύγχρονους σερβοκινητήρες – Προκατασκευή καλωδίων
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2 λεκτροκινητήρες CMP και CMDV
υναρμολόγηση του βυσματικού συνδέσμου ισχύος
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2.2 Συναρμολόγηση του βυσματικού συνδέσμου ισχύος
Στα επόμενα δύο κεφάλαια θα βρείτε τις οδηγίες για την προετοιμασία των καλωδίων με
τα βύσματα SM1 / SB1 και SMB / SBB.

2.2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας του βυσματικού συνδέσμου ισχύος SM. / SB.
Τα παρακάτω εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση του βύσματος ισχύος περιλαμβάνο-
νται στη συσκευασία. Τους κωδικούς SEW θα τα βρείτε στον παρακάτω πίνακα.

Τύπος καλωδίου Τύπος 
βύσματος

Διατομή καλωδίου Κωδικός

mm2 Βύσμα ισχύος

Σταθερή 
τοποθέτηση

Καλώδιο 
κινητήρα

SM11 4 x 1,5 mm2 0198 6740

SM12 4 x 2,5 mm2 0198 6740

SM14 4 x 4 mm2 0199 1639

SMB6 4 x 6 mm2 1334 9856

SMB10 4 x 10 mm2 1334 9864

SMB16 4 x 16 mm2 1334 9872

Καλώδια 
κινητήρα 
πέδησης, 
φρένο1) BP

1) Φρένο BP: Τριπλό καλώδιο, εξέρχονται μόνο 2 κλώνοι

SB11 4 x 1,5 mm2 + 2 x 1 mm2 0198 6740

SB12 4 x 2,5 mm2 + 2 x 1 mm2 0198 6740

SB14 4 x 4 mm2 + 2 x 1 mm2 0199 1639

SBB6 4 x 6 mm2 + 2 x 1,5 mm2 1334 9856

SBB10 4 x 10 mm2 + 2 x 1,5 mm2 1334 9864

SBB16 4 x 16 mm2 + 2 x 1,5 mm2 1334 9872

Κινητή 
τοποθέτηση

Καλώδιο 
κινητήρα

SM11 4 x 1,5 mm2 0198 6740

SM12 4 x 2,5 mm2 0198 9197

SM14 4 x 4 mm2 0199 1639

SMB6 4 x 6 mm2 1334 9856

SMB10 4 x 10 mm2 1334 9864

SMB16 4 x 16 mm2 1334 9872

Καλώδια 
κινητήρα 
πέδησης, 
φρένο1) BP

SB11 4 x 1,5 mm2 + 2 x 1 mm2 0198 9197

SB12 4 x 2,5 mm2 + 2 x 1 mm2 0198 9197

SB14 4 x 4 mm2 + 2 x 1 mm2 0199 1639

SBB6 4 x 6 mm2 + 2 x 1,5 mm2 1334 9856

SBB10 4 x 10 mm2 + 2 x 1,5 mm2 1334 9864

SBB16 4 x 16 mm2 + 2 x 1,5 mm2 1334 9872

[1] Στυπιοθλίπτης [5] Μονωτικός κάλυκας
[2] Μόνωση με σφιγκτήρα καλωδίου [6] Μονωτικό σώμα
[3] Δακτύλιος θωράκισης [7] Περίβλημα βύσματος
[4] Ακίδες υποδοχής

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

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Κρατάτε το καλώδιο σφικτά κατά το σφίξιμο του καλωδίου και του βύσματος.
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2Ηλεκτροκινητήρες CMP και CMDV
Συναρμολόγηση του βυσματικού συνδέσμου ισχύος
2.2.2 Υποδείξεις συναρμολόγησης βυσμάτων ισχύος SM1 / SB1

1

• Περάστε το στυπιοθλίπτη και το παρέμβυσμα πάνω από το καλώδιο 
μαζί με το σφιγκτήρα.

2

• Απογυμνώστε το άκρο του καλωδίου κατά 44 mm.

3

• Διπλώστε προς τα πίσω το πλέγμα της θωράκισης και ανοίξτε το.

4

• Κόψτε τους κλώνους του καλωδίου (U, V, W) σε μήκος 37 mm.
• Κόψτε τον κλώνο PΕ (GN/YE) στα 38 mm.
• Μην κόβετε τους κλώνους 1, 2, 3.

5

• Περάστε το δακτύλιο θωράκισης επάνω από τους κλώνους όπως στο 
σχήμα.

• Απογυμνώστε τους κλώνους U, V, W και PΕ κατά 7 mm.
• Απογυμνώστε τους κλώνους 1, 2, 3 κατά 5 mm.

6 • Περάστε το εργαλείο τοποθέτησης στην πένσα, μέχρι που στο άνοιγμα 
[A] να εμφανιστεί το σημάδι (χρώμα) (βλέπε παρακάτω πίνακα).

• Στην πένσα, ρυθμίστε τη δύναμη συμπίεσης [B] σύμφωνα με τον 
πίνακα.

Κλώ-
νος

Διατομή κλώ-
νου σε mm2

Εργαλείο 
τοποθέτησης
Κωδικός

Σημάδι
(Χρώμα)

Δύναμη 
συμπίε-
σης

1, 2, 3 0,14 – 1,0 0019 2449 Πράσινο (GN) 24

U, V, W 
και PΕ 0,35 –  4,0 0019 2457 Μπλε (BU) 6

7

• Περάστε τον κλώνο μαζί με την ακίδα στην πένσα και συμπιέστε την 
μέχρι το τέρμα. Η πένσα ανοίγει αυτόματα.

• Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε κλώνο, σύμφωνα με τον 
πίνακα στο βήμα 6.

44 mm

7 mm

5 mm

019 243 0

[B]

[A]

BU / GN

xxxx
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2 λεκτροκινητήρες CMP και CMDV
υναρμολόγηση του βυσματικού συνδέσμου ισχύος
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8

• Ανοίξτε τον μονωτικό κάλυκα.

9 • Τοποθετήστε τη μεσαία θηλυκή ακίδα στο μονωτικό σώμα σύμφωνα με 
το σχεδιάγραμμα σύνδεσης.

• Κλείστε τον κάλυκα μόνωσης μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό 
"κλικ".

• Τοποθετήστε τις υπόλοιπες ακίδες στο σώμα μόνωσης σύμφωνα με το 
σχεδιάγραμμα σύνδεσης.

10

• Κόψτε το πλέγμα θωράκισης σύμφωνα με την απεικόνιση.
• Τοποθετήστε το δακτυλίδι θωράκισης στο παρέμβυσμα, έτσι ώστε η 

θωράκιση και το άκρο του καλωδίου να ευθυγραμμίζονται. Φροντίστε 
για μία καθαρή τοποθέτηση του πλέγματος θωράκισης μεταξύ δακτυλι-
διού και παρεμβύσματος.

11
• Τοποθετήστε το μονωτικό σώμα στο περίβλημα του βύσματος, έτσι 

ώστε το παρέμβυσμα να καθίσει με το άκρο του στο περίβλημα του 
βύσματος.

12

• Σταθεροποιήστε το περίβλημα με ένα κλειδί, ενώ με ένα δεύτερο κλειδί 
σφίξτε καλά το στυπιθλίπτη.

• [A] = Σταθεροποίηση
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2Ηλεκτροκινητήρες CMP και CMDV
Συναρμολόγηση του βυσματικού συνδέσμου ισχύος
2.2.3 Υποδείξεις συναρμολόγησης βυσμάτων ισχύος SMB / SBB

1

• Περάστε πάνω από το καλώδιο το στυπιοθλίπτη και το παρέμβυσμα μαζί με 
το σφιγκτήρα.

2

• Απογυμνώστε το άκρο του καλωδίου κατά 70 mm.

3

• Διπλώστε προς τα πίσω το πλέγμα της θωράκισης και ανοίξτε το.

4 • Κόψτε τους κλώνους του καλωδίου (U, V, W).
• Κόψτε τον κλώνο PΕ (GN/YE).
• Μην κόβετε τους κλώνους 1, 2, 3.

Πένσες καλωδίων

Διατομή 
κλώνου σε 

mm2

Μήκος 
κλώνου σε 

mm

Σήμα 0,36 – 2,6 70

PΕ

1,5 – 4 59

6 – 10 51

16 51

Ισχύς

1,5 – 4 68

6 – 10 50

16 50

5

• Περάστε το δακτύλιο θωράκισης επάνω στους κλώνους, με το άνοιγμα 
προς την πλευρά καλωδίου.

• Απογυμνώστε τους κλώνους U, V, W και PΕ.
• Απογυμνώστε τους κλώνους 1, 2, 3.

6 • Περάστε το εργαλείο τοποθέτησης στην πένσα, μέχρι που στο άνοιγμα [A] 
να εμφανιστεί το σημάδι (χρώμα) (βλέπε παρακάτω πίνακα).

• Στην πένσα, ρυθμίστε τη δύναμη συμπίεσης [B].

Κλώνος
Κωδικός 
πένσας 

καλωδίων

Διατομή 
κλώνου σε 

mm2

Εργαλείο 
τοποθέτησης
Κωδικός

Σημάδι
(Χρώμα)

1, 2, 3 0019 2430 0,35 – 4 0019 2457 Μπλε (BU)

U, V, W 
και PΕ 0294 6165 1,5 – 4 0325 6065 Μπλε (BU)

U, V, W 
και PΕ 0294 6165 6 – 10 0325 6065 Πράσινο (GN)

70

U, V, W (Power)

PE

1, 2, 3
(Signal)

[B]

[A]

BU / GN
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2 λεκτροκινητήρες CMP και CMDV
υναρμολόγηση του βυσματικού συνδέσμου ισχύος

14
7

• Περάστε τον κλώνο με την ακίδα στην πένσα και συμπιέστε την μέχρι το 
τέρμα. Η πένσα ανοίγει αυτόματα.

• Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε κλώνο, σύμφωνα με τον πίνακα 
στο βήμα 6.

8

• Ανοίξτε τον μονωτικό κάλυκα.
• Τοποθετήστε τις θηλυκές ακίδες στο μονωτικό σώμα σύμφωνα με το σχεδι-

άγραμμα σύνδεσης.
• Κλείστε τον κάλυκα μόνωσης μέχρι να ακουστεί το χαρακτηριστικό "κλικ".

9

• Τοποθετήστε τον εξωτερικό επάνω στον εσωτερικό κάλυκα στεγανοποίησης 
ευθυγραμμισμένα.

• Το πλέγμα θωράκισης πρέπει να προεξέχει προς τα έξω, μεταξύ του 
σφιγκτήρα καλωδίου και του δακτυλίου θωράκισης.

10
• Βιδώστε το πλέγμα θωράκισης μέχρι το τέρμα και μην το κόβετε.
• Τοποθετήστε το μονωτικό σώμα στο περίβλημα του βύσματος, ώστε η 

μόνωση να εφαρμόζει μέχρι τέρμα στο περίβλημα του βύσματος.

11

• Σταθεροποιήστε το περίβλημα με ένα κλειδί, ενώ με ένα δεύτερο κλειδί 
σφίξτε καλά τη βιδωτή σύνδεση.

• [A] = Σταθεροποίηση
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3Ηλεκτροκινητήρες DFS / CFM
Συναρμολόγηση βυσμάτων για αναλυτή και Hiperface®
3 Ηλεκτροκινητήρες DFS / CFM
3.1 Συναρμολόγηση βυσμάτων για αναλυτή και Hiperface®

3.1.1 Περιεχόμενα συσκευασίας βύσματος
Για τη συναρμολόγηση των βυσμάτων σήματος χρειάζονται τα παρακάτω εξαρτήματα. 
Ο κωδικός SEW είναι 0198 6732.

551857419

[1] Στυπιοθλίπτης
[2] Σφιγκτήρας καλωδίου
[3] Δακτύλιος σύσφιξης
[4] Θηλυκές ακίδες
[5] Κάλυκας μόνωσης
[6] Σώμα μόνωσης
[7] Περίβλημα βύσματος

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
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3 λεκτροκινητήρες DFS / CFM
υναρμολόγηση βυσμάτων για αναλυτή και Hiperface®

16
3.1.2 Υποδείξεις συναρμολόγησης βυσμάτων

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το βύσμα σήματος μπορεί να υποστεί ζημιές αν δεν συναρμολογηθεί σωστά.
Ενδεχόμενες υλικές ζημιές!
• Κατά την κατασκευή μη συστρέφετε τα καλώδια σε σχέση προς το βύσμα.

Βήμα Απεικόνιση Διαδικασία
1 • Περάστε το στυπιοθλίπτη και το σφιγκτήρα καλωδίου πάνω 

από το καλώδιο με περιθόριο έλξης 31 mm.

2 • Απογυμνώστε το άκρο του καλωδίου κατά 28 mm.

3 • Διπλώστε προς τα πίσω το πλέγμα της θωράκισης και 
ανοίξτε το.

4 • Απογυμνώστε τα άκρα των κλώνων κατά 6 mm.
• Περάστε επάνω στα άκρα των κλώνων τις θηλυκές ακίδες.

5 • Περάστε το εργαλείο τοποθέτησης με τη μικρή διάμετρο 
(κωδικός SEW 0019 2449) στην πένσα συμπίεσης μέχρι 
να εμφανιστεί η πράσινη ένδειξη στο άνοιγμα [A].

• Στην πένσα, ρυθμίστε τη δύναμη συμπίεσης [B] στο 24.

6 • Περάστε τον κλώνο με την ακίδα στην πένσα και συμπιέστε 
την μέχρι το τέρμα. Η πένσα ανοίγει αυτόματα.

• Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε κλώνο.

7 • Περάστε το δακτύλιο σύσφιξης επάνω από τους κλώνους και 
πιέστε τη θωράκιση προς το παρέμβυσμα.

28

31

6

019 243 0

x xxxx
xx x

[A] [B]
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3Ηλεκτροκινητήρες DFS / CFM
Συναρμολόγηση βυσμάτων για αναλυτή και Hiperface®
8 • Γυρίστε το δακτύλιο σύσφιξης μέχρι το πλέγμα θωράκισης να 
ευθυγραμμισθεί με το δακτύλιο θωράκισης.

9 • Ανοίξτε το σώμα μόνωσης ομοιόμορφα κατά 1 mm.

10 • Τοποθετήστε τις θηλυκές ακίδες στο σώμα μόνωσης 
σύμφωνα με τα σχεδιαγράμματα σύνδεσης.

11 • Πιέστε το σώμα μόνωσης μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστι-
κός ήχος "κλικ".

12 • Ανοίξτε τον κάλυκα μόνωσης.
• Τοποθετήστε την πλευρά με την εσοχή του μονωτικού κάλυκα 

στην εγκοπή του μονωτικού σώματος, έτσι ώστε το άνοιγμα 
του κάλυκα να δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση με το διπλό 
βέλος στο μονωτικό σώμα.

• Στη συνέχεια πιέστε τον κάλυκα μόνωσης μέχρι να 
κουμπώσει.

• Τοποθετήστε το σώμα μόνωσης στο κέντρο του περιβλήματος 
του βύσματος.

13 • Σταθεροποιήστε το περίβλημα με ένα γερμανικό κλειδί, ενώ με 
ένα δεύτερο κλειδί σφίξτε καλά το στυπιοθλίπτη.

• [A] = Σταθεροποίηση

Βήμα Απεικόνιση Διαδικασία

1

"Click"

[A]
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3 λεκτροκινητήρες DFS / CFM
υναρμολόγηση του βύσματος ισχύος SM11 / SB11 (DFS56)
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3.2 Συναρμολόγηση του βύσματος ισχύος SM11 / SB11 (DFS56)
3.2.1 Περιεχόμενα συσκευασίας του βύσματος ισχύος SM11 / SB11

Για τη συναρμολόγηση των βυσμάτων ισχύος χρειάζονται τα παρακάτω εξαρτήματα. 
Ο κωδικός SEW είναι 0198 6740 ή 0198 9197.

480295819

[1] Στυπιοθλίπτης
[2] Σφιγκτήρας καλωδίου
[3] Δακτύλιος σύσφιξης
[4] Θηλυκές ακίδες
[5] Κάλυκας μόνωσης
[6] Σώμα μόνωσης
[7] Περίβλημα βύσματος

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
Η
Σ
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3Ηλεκτροκινητήρες DFS / CFM
Συναρμολόγηση του βύσματος ισχύος SM11 / SB11 (DFS56)
3.2.2 Υποδείξεις συναρμολόγησης βυσμάτων ισχύος SM11 / SB11

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Το βύσμα ισχύος μπορεί να υποστεί ζημιές αν δεν συναρμολογηθεί σωστά.
Ενδεχόμενες υλικές ζημιές!
• Κατά την κατασκευή μη συστρέφετε τα καλώδια σε σχέση προς το βύσμα.

Βήμα Απεικόνιση Διαδικασία
1 • Περάστε το στυπιοθλίπτη και το σφιγκτήρα καλωδίου πάνω 

από το καλώδιο.

2 • Απογυμνώστε το άκρο του καλωδίου κατά 59 mm.

3 • Διπλώστε προς τα πίσω το πλέγμα της θωράκισης και 
ανοίξτε το.

4 • Κόψτε τους κλώνους του καλωδίου (1, 2 και 3) σε μήκος 
44 mm.

• Κόψτε τον κλώνο PΕ (GN/YE) στα 45 mm.
• Μην κόβετε τα ζεύγη κλώνων 5 και 6.
• Κόψτε τα ζεύγη κλώνων 7 και 8 μέχρι το άκρο του καλωδίου.

5 • Περάστε το δακτύλιο σύσφιξης επάνω από τους κλώνους.
• Απογυμνώστε τους κλώνους 1, 2, 3 και PΕ κατά 7 mm.
• Απογυμνώστε τους κλώνους 5 και 6 κατά 5 mm.

6 • Περάστε το εργαλείο τοποθέτησης στην πένσα, μέχρι που στο 
άνοιγμα [A] να εμφανιστεί το σημάδι (χρώμα) (βλέπε παρακά-
τω πίνακα).

• Στην πένσα, ρυθμίστε τη δύναμη συμπίεσης [B] σύμφωνα με 
τον πίνακα.

Κλώνος a σε mm2
Εργαλείο 

τοποθέτησης
Κωδικός

Σημάδι
(Χρώμα)

Δύνα-
μη 

συμπί-
εσης

5 και 6 0,14 – 1,0 0019 2449 Πράσινο 
(GN)

24

1, 2, 3 και PE 0,35 – 4,0 0019 2457 Μπλε (BU) 6

59 mm

PE (45 mm)

1,2,3 (44 mm)

5,6 (59 mm)

7 mm

5 mm

019 243 0

[B]

[A]

BU / GN
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3 λεκτροκινητήρες DFS / CFM
υναρμολόγηση του βύσματος ισχύος SM11 / SB11 (DFS56)
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7 • Περάστε τον κλώνο με την ακίδα στην πένσα και συμπιέστε την 
μέχρι το τέρμα. Η πένσα ανοίγει αυτόματα.

• Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για κάθε κλώνο, σύμφωνα με 
τον πίνακα στο βήμα 6.

8 • Ανοίξτε τον μονωτικό κάλυκα.

9 • Τοποθετήστε τη μεσαία θηλυκή ακίδα στο σώμα μόνωσης 
σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα σύνδεσης.

• Κλείστε τον κάλυκα μόνωσης μέχρι να ακουστεί το χαρακτηρι-
στικό "κλικ".

• Τοποθετήστε τις υπόλοιπες ακίδες στο σώμα μόνωσης 
σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα σύνδεσης.

10 • Κόψτε το πλέγμα θωράκισης σύμφωνα με την απεικόνιση.
• Τοποθετήστε το δακτυλίδι θωράκισης στη μόνωση, έτσι ώστε 

αυτό να εφάπτεται στο άκρο του καλωδίου. Φροντίστε για μία 
καθαρή τοποθέτηση του πλέγματος θωράκισης μεταξύ του 
δακτυλιδιού και της μόνωσης.

11 • Τοποθετήστε το σώμα μόνωσης στο περίβλημα του βύσματος, 
έτσι ώστε το περέμβυσμα να καθίσει με το άκρο του στο 
περίβλημα του βύσματος.

12 • Σταθεροποιήστε το περίβλημα με ένα κλειδί, ενώ με ένα 
δεύτερο κλειδί σφίξτε καλά το στυπιθλίπτη.

• [A] = Σταθεροποίηση

Βήμα Απεικόνιση Διαδικασία
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3Ηλεκτροκινητήρες DFS / CFM
Συναρμολόγηση του βύσματος ισχύος SM5. / SM6. και SB5. / SB6. (CFM)
3.3 Συναρμολόγηση του βύσματος ισχύος SM5. / SM6. και SB5. / SB6. (CFM)
3.3.1 Περιεχόμενα συσκευασίας του βύσματος ισχύος SM5. / SM6. / SB5. / SB6.

Τύπος Διατομές Κωδικός 
SM51 / SM61 4 x 1,5 mm2 0199 1353

SM52 / SM62 4 x 2,5 mm2 0199 1361

SM54 / SM64 4 x 4 mm2 0199 137X

SM56 / SM66 4 x 6 mm2 0199 1388

SM59 / SM69 4 x 10 mm2 0199 1396

Τύπος Διατομές Κωδικός 
SB51 / SB61 4 × 1,5 mm2 + 3 × 1,0 mm2 0199 1426

SB52 / SB62 4 × 2,5 mm2 + 3 × 1,0 mm2 0199 1434

SB54 / SB64 4 × 4 mm2 + 3 × 1,0 mm2 0199 1442

SB56 / SB66 4 × 6 mm2 + 3 × 1,5 mm2 0199 1450

SB59 / SB69 4 × 10 mm2 + 3 × 1,5 mm2 0199 1469
Καλώδια για σύγχρονους σερβοκινητήρες – Προκατασκευή καλωδίων
P
i

f
kVA

Hz

n

21



3 λεκτροκινητήρες DFS / CFM
υναρμολόγηση του βύσματος ισχύος SM5. / SM6. και SB5. / SB6. (CFM)

22
3.3.2 Υποδείξεις συναρμολόγησης του βύσματος ισχύος SM5. / SM6. / SB5. / SB6.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
SM5. / SM6. παραλείπεται το βήμα 4.3.

480479371

1.

5.

3.

ca.5m
m

4,5

10

15

a

b

4.

2.

2.1

3.1

3.2

4.2

4.1

5.1

5.2

5.2

4.3

4.4

3.3

2.2

Ø

Ø

a b

8 - 17 mm 43 mm 54 mm

7 - 23 mm 52 mm 63 mm
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