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1 Wskazówki ogólne
Zastosowanie dokumentacji
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1 Wskazówki ogólne
1.1 Zastosowanie dokumentacji

Niniejsza dokumentacja jest częścią składową produktu. Przeznaczona jest dla
wszystkich osób wykonujących prace montażowe, instalacyjne, prace z zakresu uru-
chamiania i obsługi technicznej danego produktu.
Dokumentację należy udostępniać w czytelnym stanie. Należy zadbać o to, aby osoby
odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak również osoby pracujące przy urzą-
dzeniu na własną odpowiedzialność, ze zrozumieniem przeczytały całą dokumentację.
W razie niejasności lub w celu uzyskania dalszych informacji należy skonsultować się
z SEW‑EURODRIVE.

1.2 Budowa wskazówek ostrzegawczych
1.2.1 Znaczenie słów sygnalizacyjnych

W poniższej tabeli przedstawiono klasyfikację i znaczenie słów sygnalizacyjnych os-
trzeżeń.

Słowo sygnalizacyjne Znaczenie Skutki nieprzestrzegania

 ZAGROŻENIE Bezpośrednie zagrożenie Śmierć lub poważne obrażenia ciała.

 OSTRZEŻENIE Możliwa, niebezpieczna sytuacja Śmierć lub poważne obrażenia ciała.

 OSTROŻNIE Możliwa, niebezpieczna sytuacja Lekkie obrażenia

UWAGA Możliwe szkody materialne Uszkodzenie systemu napędowego
lub jego otoczenia

WSKAZÓWKA Przydatna wskazówka lub rada: ułat-
wia obsługę systemu napędowego.

1.2.2 Budowa wskazówek ostrzegawczych odnoszących się do fragmentu tekstu
Wskazówki bezpieczeństwa odnoszące się do odcinka tekstu obowiązują nie tylko dla
specjalnej czynności, lecz dla wielu czynności w ramach tematu. Zastosowane sym-
bole zagrożenia oznaczają zagrożenie ogólne albo specyficzne.
Poniżej podano formalną budowę wskazówki ostrzegawczej odnoszącej się do frag-
mentu tekstu.

SŁOWO SYGNALIZACYJNE!

Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki nieprzestrzegania.
• Środki umożliwiające uniknięcie zagrożenia.
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1Wskazówki ogólne
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
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Znaczenie symboli zagrożenia

Znajdujące się we wskazówkach ostrzegawczych symbole zagrożenia mają następu-
jące znaczenie:

Symbol zagrożenia Znaczenie

Ogólne miejsce niebezpieczne

Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym

Ostrzeżenie przed gorącymi powierzchniami

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem zmiażdżenia

Ostrzeżenie przed zwisającym ciężarem

Ostrzeżenie przed automatycznym rozruchem

1.2.3 Budowa przynależnych wskazówek ostrzegawczych
Przynależne wskazówki bezpieczeństwa są podane w instrukcji postępowania bezpo-
średnio przed niebezpiecznym krokiem.
Poniżej podano formalną budowę przynależnej wskazówki ostrzegawczej.
•  SŁOWO SYGNALIZACYJNE! Rodzaj zagrożenia i jego źródło.

 Możliwe skutki nieprzestrzegania.

– Środki umożliwiające uniknięcie zagrożenia.

1.3 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
Przestrzeganie tej dokumentacji jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia
i uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Dlatego przed rozpoczęciem
pracy z produktem należy przeczytać dokumentację!
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1 Wskazówki ogólne
Wykluczenie odpowiedzialności
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1.4 Wykluczenie odpowiedzialności
Przestrzeganie dokumentacji jest koniecznym warunkiem bezpiecznej pracy i uzyska-
nia podanych właściwości produktu oraz cech użytkowych. Firma SEW‑EURODRIVE
nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe ani materialne, powstałe w wyniku
nieprzestrzegania instrukcji obsługi. W takich wypadkach wyklucza się odpowiedzial-
ność za braki.

1.5 Dokumentacja uzupełniająca
Niniejszy dodatek do instrukcji nie zastąpi pełnej instrukcji obsługi.
Należy dodatkowo przestrzegać informacji zawartych w następujących dokumenta-
cjach:

• Katalog "MOVIGEAR® B"

• Instrukcja obsługi "MOVIGEAR®-DBC-B"

• Instrukcja obsługi "MOVIGEAR®-DAC-B"

• Instrukcja obsługi "MOVIGEAR®-DSC-B"
• Instrukcja obsługi "MOVIGEAR®-SNI-B"
• Instrukcja obsługi "Jednostka napędowa MGF..-DSM"

1.6 Nazwy produktów i znaki towarowe
Wymienione w niniejszej dokumentacji nazwy produktów są znakami towarowymi albo
zarejestrowanymi znakami towarowymi danego posiadacza tytułu.

1.7 Prawa autorskie
© 2014 SEW‑EURODRIVE. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zabronione jest kopiowanie, edytowanie, rozpowszechnianie oraz tym podobne wyko-
rzystywanie niniejszej dokumentacji, a także jej fragmentów.
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2Budowa urządzenia
Wbudowany mechanizm wyrównujący ciśnienie (opcja / PG)
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2 Budowa urządzenia
2.1 Wbudowany mechanizm wyrównujący ciśnienie (opcja / PG)
2.1.1 Opis

Wskutek ogrzania oleju przekładniowego, w przekładni wytwarza się z powodu roz-
szerzalności cieplnej ciśnienie, które dotąd zmniejszano za pomocą zaworu odpowie-
trzającego. Zaworu nie można stosować w połączeniu z pozycją pracy M3, dlatego
można ją było dotąd stosować tylko z ograniczeniem mocy wyjściowej.
Opcja / PG jest całkowicie zintegrowanym mechanizmem wyrównującym ciśnienie,
umożliwiającym rezygnację z zaworu odpowietrzającego, a tym samym realizację apli-
kacji w pozycji pracy M3 bez ograniczenia mocy wyjściowej.

2.1.2 Zalety

• Uniwersalna pozycja pracy, bez ograniczenia mocy wyjściowej

• Całkowicie zintegrowany mechanizm wyrównujący ciśnienie, bez zaworu zewnętrz-
nego

• Unikanie mgły olejowej przez zawór odpowietrzający

• Unikanie uszkodzeń produktu przez nieaktywny zawór odpowietrzający
• W przypadku zmiany pozycji pracy nie jest konieczne jakiekolwiek dopasowanie

położenia zaworu odpowietrzającego
• Zmniejszenie zagrożenia wyciekami oleju wskutek nieprawidłowego przykręcenia

zaworu odpowietrzającego

2.1.3 Ograniczenia
W połączeniu ze zintegrowanym mechanizmem wyrównującym ciśnienie (opcja / PG) i
z jednostkami napędowymi z połączeniem śrubowym wyrównania ciśnienia w pokry-
wie elektroniki (opcja / PE lub wersja dla obszaru wilgotnego / WA) należy stosować
się do wskazówek na temat zastosowania zgodnego z położeniem pracy (patrz roz-
dział "Instalacja mechaniczna").
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2 Budowa urządzenia
Wbudowany mechanizm wyrównujący ciśnienie (opcja / PG)
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2.1.4 Możliwości kombinacji

MOVIGEAR®

Wersja Opis Widok

MGF../../ • Zawór odpowietrzający w komplecie
• Uniwersalne zastosowanie w wer-

sjach M1 / M2 / M4 / M5 / M6

12847325963

MGF../../ • Zawór odpowietrzający zamontowany
zgodnie z pozycją pracy

• Zastosowanie w zamówionej pozycji
pracy M1 albo M2 albo M4 albo M5
albo M6

12847328395

MGF../../PG • Zintegrowany mechanizm wyrównują-
cy ciśnienie / PG

• Uniwersalna pozycja pracy MU

/PG

12847352715
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2Budowa urządzenia
Wbudowany mechanizm wyrównujący ciśnienie (opcja / PG)
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Wersja Opis Widok

MGF../../PE/WA • Zawór odpowietrzający i śrubunek
wyrównujący ciśnienie / PE zamonto-
wane zgodnie z pozycją pracy

• Do użytku w strefach mokrych / WA
• Zastosowanie w zamówionej pozycji

pracy M1 albo M2 albo M4 albo M5
albo M6

[A 2]

/PE/WA

12847347851

MGF../../PE/PG/WA • Zintegrowany mechanizm wyrównują-
cy ciśnienie / PG

• Śrubunek wyrównujący ciśnienie 
/ PE zamontowany zgodnie z pozycją
pracy

• Do użytku w strefach mokrych / WA
• Zastosowanie w zamówionej pozycji

pracy M1 albo M2 albo M3 albo M4
albo M5 albo M6 [A 2]

/PE/WA

/PG

12847342987

/ WA Wszystkie zaprezentowane wersje przeznaczone do użytku w strefach mokrych przed-
stawiono w niniejszej broszurze na szarym tle (= ochrona powierzchniowa HP200)

– Zawór odpowietrzający

/ PG Zintegrowany mechanizm wyrównujący ciśnienie

/ PE Śrubunek wyrównujący ciśnienie w elektronice
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2 Budowa urządzenia
Wbudowany mechanizm wyrównujący ciśnienie (opcja / PG)
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Jednostka napędowa MGF..-DSM

Wersja Opis Widok

MGF..-DSM • Zawór odpowietrzający w komple-
cie

• Uniwersalne zastosowanie w wer-
sjach M1 / M2 / M4 / M5 / M6

12847333259

MGF..-DSM • Zawór odpowietrzający zamonto-
wany zgodnie z pozycją pracy

• Zastosowanie w zamówionej pozy-
cji pracy M1 albo M2 albo M4 albo
M5 albo M6

12847330827

MGF..-DSM/PG • Zintegrowany mechanizm wyrów-
nujący ciśnienie / PG

• Uniwersalna pozycja pracy MU

/PG

12847340555
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2Budowa urządzenia
Wbudowany mechanizm wyrównujący ciśnienie (opcja / PG)
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Wersja Opis Widok

MGF..-DSM/PE/WA • Zawór odpowietrzający i śrubunek
wyrównujący ciśnienie / PE zamon-
towane zgodnie z pozycją pracy

• Do użytku w strefach mok-
rych / WA

• Zastosowanie w zamówionej pozy-
cji pracy M1 albo M2 albo M4 albo
M5 albo M6

/PE/WA

12847338123

MGF..-DSM//PE/PG/WA • Zintegrowany mechanizm wyrów-
nujący ciśnienie / PG

• Śrubunek wyrównujący ciśnienie 
/ PE zamontowany zgodnie z pozy-
cją pracy

• Do użytku w strefach mok-
rych / WA

• Zastosowanie w zamówionej pozy-
cji pracy M1 albo M2 albo M3 albo
M4 albo M5 albo M6

/PG

/PE/WA

12847335691

/ WA Wszystkie zaprezentowane wersje przeznaczone do użytku w strefach mokrych przed-
stawiono w niniejszej broszurze na szarym tle (= ochrona powierzchniowa HP200)

– Zawór odpowietrzający

/ PG Zintegrowany mechanizm wyrównujący ciśnienie

/ PE Śrubunek wyrównujący ciśnienie w elektronice
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2 Budowa urządzenia
MOVIGEAR® w opcjonalnej wersji do użytku w strefach mokrych (opcja / WA)
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2.2 MOVIGEAR® w opcjonalnej wersji do użytku w strefach mokrych
(opcja / WA)

MOVIGEAR® wopcjonalnejwersji doużytku wstrefachmokrych(opcja / WA)

WSKAZÓWKA
Z uwagi na proces wykonywania powłok (poszczególne powłoki komponentów), moż-
liwe są niewielkie różnice kolorów powierzchni HP200.

Na poniższej ilustracji przedstawiono dodatkowe właściwości jednostek napędowych
MOVIGEAR® w opcjonalnej wersji do użytku w strefach mokrych (opcja / WA):
• Standardowo wersję do użytku w strefach mokrych dostarcza się z zaślepkami

gwintowanymi wykonanymi ze stali nierdzewnej.
• Opcjonalnie można wybrać zaślepki gwintowane z tworzywa sztucznego. Aby

uzyskać stopień ochrony IP66 i kompatybilność ze środkami czyszczącymi, należy
je zastąpić przez odpowiednie śrubunki ze stali nierdzewnej.

Y

X

[A10]

A

B

[A 2]

[B 2][B 1]

[A9]

[A8]

[A7]

[A6]

[A1]

[A3]

[A4]

[A5]

[A2]

Y
NETRUN

DRIVE

MOVIGEAR ®
B

[A12]

[A11]

X

[A 2]

[A13]

27021600133059211

/ WA Wszystkie zaprezentowane wersje przeznaczone do użytku w strefach mokrych
przedstawiono w niniejszej broszurze na szarym tle (= ochrona powierzchniowa
HP200)
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2Budowa urządzenia
MOVIGEAR® w opcjonalnej wersji do użytku w strefach mokrych (opcja / WA)
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2.2.1 Legenda

A Zakres dostawy

[A1] Śruby montażowe pokrywy ze stali nierdzewnej

[A2] Standard: Opcja:

Pozycja pracy odpowiada zamontowanemu
i aktywnemu zaworowi odpowietrzającemu
ze stali nierdzewnej.

Zintegrowany mechanizm wyrównujący ciśnie-
nie / PG

[A3] Ochrona powierzchniowa HP200, patrz rozdział „Dane techniczne i rysunki wymiarowe”

[A4] Śruby montażowe korpusu przekładni ze stali nierdzewnej

[A5] Śruba spustowa oleju ze stali nierdzewnej (łeb sześciokątny)

[A6] Pierścień uszczelniający wał z FKM (kauczuk fluorowy)

[A7] Wał wyjściowy ze stali nierdzewnej

[A8] Pierścień przyłączeniowy tylko z gniazdem kablowym skierowanym do dołu albo bocznym:

• W połączeniu z pozycją pracy M1, M2, M3: 2 + 3, 2 + X, X + 3, 2 + X + 3

• W połączeniu z pozycją pracy M4: 2 + X
• W połączeniu z pozycją pracy M5: X + 3
• W połączeniu z pozycją pracy M6: 2 + 3

[A9] Standard: Opcja:

Zaślepki gwintowane ze stali nierdzewnej Zaślepki gwintowane z tworzywa sztucznego.
Aby uzyskać stopień ochrony IP66 i kompatybil-
ność ze środkami czyszczącymi, należy je zastą-
pić przez odpowiednie śrubunki ze stali nie-
rdzewnej.

[A10] Dodatkowa pokrywa naprzeciwko strony wyjściowej

[A11] Zaślepki gwintowane ze stali nierdzewnej w pokrywie elektroniki (tylko w połączeniu z
MOVIGEAR®-DBC-B/DAC-B

[A12] Zainstalowany fabrycznie śrubunek wyrównujący ciśnienie w elektronice / PE (M16) z pozycją
pracy M5, M6

[A13] Zainstalowany fabrycznie śrubunek wyrównujący ciśnienie w elektronice / PE (M16) z pozycją pracy
M1, M2, M3, M4

  

Opcjonalne złącza wtykowe (patrz rozdział „Instalacja elektryczna”) możliwe są w połączeniu z wer-
sją do użytku w strefach mokrych.

  

B Wymagane śrubunki

[B1] Ew. zaślepki gwintowane ze stalinierdzewnej 1)

[B2] Dławiki kablowe ze stali nierdzewnej1)

  

Potrzebne dławiki kablowe można zamówić w firmie SEW-EURODRIVE. Przegląd znajduje się w rozdziale
„Opcjonalne śrubunki metalowe”.
1) Podczas doboru zwracać uwagę na kompatybilność uszczelek dławików ze środkami czyszczącymi
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2 Budowa urządzenia
MGF..-DSM z opcjonalną wersją dla obszaru wilgotnego (opcja /WA)
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2.3 MGF..-DSM z opcjonalną wersją dla obszaru wilgotnego (opcja /WA)

WSKAZÓWKA
Z uwagi na proces wykonywania powłok (poszczególne powłoki komponentów), moż-
liwe są niewielkie różnice kolorów powierzchni HP200.

Na poniższej ilustracji przedstawiono dodatkowe właściwości jednostek napędowych
MGF..-DSM w opcjonalnej wersji do użytku w strefach mokrych (opcja / WA):
• Standardowo wersję do użytku w strefach mokrych dostarcza się z zaślepkami

gwintowanymi wykonanymi ze stali nierdzewnej.
• Opcjonalnie można wybrać zaślepki gwintowane z tworzywa sztucznego. Aby

uzyskać stopień ochrony IP66 i kompatybilność ze środkami czyszczącymi, należy
je zastąpić przez odpowiednie śrubunki ze stali nierdzewnej.

[A7]

[A10]

[A6]

[A2]

B

[A 2]

[B 2][B 1]

[A1]

[A3]

[A4]
[A5]

[A9]

[A8]

Y

X

A

Y

X

[A 2]

[A12]

[A11]

12853936651

/ WA Wszystkie zaprezentowane wersje przeznaczone do użytku w strefach mokrych
przedstawiono w niniejszej broszurze na szarym tle (= ochrona powierzchniowa
HP200)
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2Budowa urządzenia
MGF..-DSM z opcjonalną wersją dla obszaru wilgotnego (opcja /WA)
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2.3.1 Legenda

A Zakres dostawy

[A1] Śruby montażowe pokrywy ze stali nierdzewnej

[A2] Standard: Opcja:

Pozycja pracy odpowiada zamontowanemu
i aktywnemu zaworowi odpowietrzającemu
ze stali nierdzewnej.

Zintegrowany mechanizm wyrównujący ciśnie-
nie / PG

[A3] Ochrona powierzchniowa HP200, patrz rozdział „Dane techniczne i rysunki wymiarowe”

[A4] Śruby montażowe korpusu przekładni ze stali nierdzewnej

[A5] Śruba spustowa oleju ze stali nierdzewnej (łeb sześciokątny)

[A6] Pierścień uszczelniający wał z FKM (kauczuk fluorowy)

[A7] Wał wyjściowy ze stali nierdzewnej

[A8] Pierścień przyłączeniowy tylko z gniazdem kablowym skierowanym do dołu albo bocznym:

• W połączeniu z pozycją pracy M1, M2, M3: 2 + 3, 2 + X, X + 3, 2 + X + 3

• W połączeniu z pozycją pracy M4: 2 + X
• W połączeniu z pozycją pracy M5: X + 3
• W połączeniu z pozycją pracy M6: 2 + 3

[A9] Standard: Opcja:

Zaślepki gwintowane ze stali nierdzewnej Zaślepki gwintowane z tworzywa sztucznego.
Aby uzyskać stopień ochrony IP66 i kompatybil-
ność ze środkami czyszczącymi, należy je zastą-
pić przez odpowiednie śrubunki ze stali nie-
rdzewnej.

[A10] Dodatkowa pokrywa naprzeciwko strony wyjściowej

[A11] Zainstalowany fabrycznie śrubunek wyrównujący ciśnienie w elektronice / PE (M16) z pozycją
pracy M5, M6

[A12] Zainstalowany fabrycznie śrubunek wyrównujący ciśnienie w elektronice / PE (M16) z pozycją pracy
M1, M2, M3, M4

  

B Wymagane śrubunki

[B1] Ew. zaślepki gwintowane ze stalinierdzewnej 1)

[B2] Dławiki kablowe ze stali nierdzewnej1)

  

Potrzebne śrubunki można zamówić w firmie SEW-EURODRIVE. Przegląd znajduje się w rozdziale „Op-
cjonalne śrubunki metalowe”.
1) Podczas doboru zwracać uwagę na kompatybilność uszczelek śrubunków ze środkami czyszczącymi
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2.4 Tabliczka znamionowa i oznaczenie typu
2.4.1 Mechatroniczna jednostka napędowa MOVIGEAR®

Tabliczka znamionowa

Na poniższym rysunku pokazana jest przykładowa tabliczka znamionowa urządzenia
MOVIGEAR®. Struktura oznaczenia typu przedstawiona jest w rozdziale "Oznaczenie
typu".

 

MGFAT2-DSM-SNI-B/PG
01.1233697403.0001.08 5.4...53.737.24

MU
50...60 380...500 

65
0.99

1.52

1/10

17.000

CLP HC 220 Synth.Öl/0.59l

 0 ... +40

[1]

[2]

149
220

86.3
IE4

76646 Bruchsal/Germany

n R

f N

Nm

n A

A M A

Ma pk 

i

Made in Germany

3~ EN61800

r/min

Hz V

13356887.12TENV M.L.

Nm

Th.Kl.

e!%

°CTa

IN

cos φ 

IP

IM

U  N

kg

76646 Bruchsal/Germany

n R

f N

Nm

n A

A M A

Ma pk 

i

Made in Germany

3~ EN61800

r/min

Hz V

TENV M.L.

Nm

Th.Kl.

e!%

°CTa

IN

cos φ 

IP

IM

U  N

kg

155(F) 03

12833216267

[1] Jednoznaczny numer produkcyjny
[2] Kod kreskowy na tabliczce znamionowej (kod 39) wg ISO/IEC 16388 podaje

jednoznaczny numer produkcyjny (z kropką jako znakiem oddzielającym).

Oznaczenie typu

W poniższej tabeli przedstawiono oznaczenie typu urządzenia MOVIGEAR®:

MG Rodzina produktów
MG = MOVIGEAR®

F Typ przekładni
F = Przekładnia płaska

A Wersja wału
A = Przekładnia nasadzana (wał drążony z klinem)

T = Połączenie zaciskowe TorqLOC®

S Rodzaj montażu obudowy
T = Napęd z ramieniem reakcyjnym

S = Obudowa z gwintami do mocowania ramienia reakcyjnego

2 Wielkość
2 = Klasa momentu obrotowego 200 Nm

4 = Klasa momentu obrotowego 400 Nm

–

DSM Typ silnika

–
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SNI Technika instalacyjna MOVIGEAR®
DBC = Direct Binary Communication

DAC = Direct AS-Interface Communication

DSC = Direct SBus Communication

SNI = Single Line Network Installation

–

B Stan MOVIGEAR®

/

DSP Opcja MOVIGEAR®

DSP = Elektrodynamiczna funkcja opóźniająca DynaStop®

ECR = Rozszerzony zakres regulacji

XT = Zwiększony moment obrotowy

IV = Złącze wtykowe

WA = Wersja dla obszaru wilgotnego

PG = Wbudowany mechanizm wyrównujący ciśnienieprzekładni

PE = Połączenie śrubowe mechanizmu wyrównującego ciśnienie elektroniki
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2.4.2 Jednostka napędowa MGF..-DSM

Tabliczka znamionowa

Na poniższym rysunku przedstawiona jest przykładowa tabliczka znamionowa urzą-
dzenia MGF..-DSM. Struktura oznaczenia typu przedstawiona jest w rozdziale "Ozna-
czenie typu".

MGFAS4-DSM/PG
01.1279225902.0001.09

63
10.6 190

31.5...315.56.34

MU
400 4.4

4.4
65

1/10

24.000

 HC 220 Synth.Öl/1.4l

-20...+40

[1]

[2]

93.6
IE4

76646 Bruchsal/Germany

Nm

°C

n R

U N

Nm

n A

M A

Ma pk

i

Made in Germany

IM

kg

3~ EN61800

IP

r/min

A

V

13356895.13

I max.

A

Inverter duty VPWM M.L.

I 0

A

Th.Kl.

e�%

Ta

I D

TENV155(F) 03

12833213579

[1] Jednoznaczny numer produkcyjny
[2] Kod kreskowy na tabliczce znamionowej (kod 39) wg ISO/IEC 16388 podaje

jednoznaczny numer produkcyjny (z kropką jako znakiem oddzielającym).

Oznaczenie typu

W poniższej tabeli przedstawionooznaczenie typu urządzenia MGF..-DSM:

MG Rodzina produktów
MG = MOVIGEAR®

F Typ przekładni
F = Przekładnia płaska

A Wersja wału
A = Przekładnia nasadzana (wał drążony z klinem)

T = Połączenie zaciskowe TorqLOC®

S Rodzaj montażu obudowy
T = Napęd z ramieniem reakcyjnym

S = Obudowa z gwintami do mocowania ramienia reakcyjnego

2 Wielkość
2 = Klasa momentu obrotowego 200 Nm

4 = Klasa momentu obrotowego 400 Nm

–

DSM Typ silnika

/

WA Opcja MOVIGEAR®
WA = Wersja dla obszaru wilgotnego

PE = Połączenie śrubowe mechanizmu wyrównującego ciśnieniei

PG = Wbudowany mechanizm wyrównujący ciśnienie przekładni
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3 Instalacja mechaniczna

WSKAZÓWKA
Należy bezwzględnie przestrzegać informacji zawartych w poniższych dokumentach,
szczególnie wskazówek i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa:

• Odpowiednia instrukcja obsługi "MOVIGEAR®"

• Instrukcja obsługi "Jednostka napędowa MGF..-DSM"

3.1 Wskazówki
3.1.1 Zmiana położenia pracy

Stosując jednostkę napędową w innej niż zamówiona pozycji pracy, należy przestrze-
gać następujących wskazówek:
• Dopasować pozycję zaworu odpowietrzającego i ew. śrubunku wyrównujące-

go ciśnienie.

3.1.2 Odpowietrzanie przekładni

Jednostki napędowe z zamontowanym zaworem odpowietrzającym

Firma SEW-EURODRIVE dostarcza – z wyjątkiem wersji M3 – wszystkie jednostki na-
pędowe, zamówione w wyspecyfikowanej pozycji pracy, z zamontowanym odpowied-
nio dla danej wersji, aktywnym zaworem odpowietrzającym.
Jednostki napędowe w opcjonalnej „wersji do użytku w strefach mokrych” są general-
nie – z wyjątkiem wersji M3 – dostarczane z zamontowanym odpowiednio dla danej
pozycji pracy, aktywnym zaworem odpowietrzającym.

Jednostki napędowe z zaworem odpowietrzającym w komplecie

UWAGA
W jednostkach napędowych w pozycji pracy M3 nie można stosować zaworu odpo-
wietrzającego.

Możliwe szkody materialne

• Do pozycji pracy M3 należy stosować jednostki napędowe ze zintegrowanym
mechanizmem wyrównującym ciśnienie (opcja / PG).

Jednostki napędowe zamówione do uniwersalnego zastosowania w pozycji pracy M1,
M2, M4, M5 M6 firma SEW-EURODRIVE dostarcza z zaworem odpowietrzającym w
komplecie.
W takim przypadku zawór odpowietrzający dostarczany jest w wale drążonym jednost-
ki napędowej. Przed uruchomieniem należy wymienić znajdującą się najwyżej śrubę
spustową oleju na dostarczony w komplecie zawór odpowietrzający.

Jednostki napędowe ze zintegrowanym mechanizmem wyrównującym ciśnienie (opcja / PG)

W jednostkach napędowych ze zintegrowanym mechanizmem wyrównującym ciśnie-
nie (opcja / PG) nie jest potrzebny zawór odpowietrzający, w związku z tym nie są ko-
nieczne żadne działania.
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Aktywacja zaworu odpowietrzającego (nie dotyczy połączenia ze zintegrowanym mechanizmem
wyrównującym ciśnienie / PG)

Po montażu należy uaktywnić zawór odpowietrzający w opisany niżej sposób. W wer-
sjach z wkręcanym zaworem odpowietrzającym: sprawdzić, czy zawór jest aktywny.
Jeżeli nie, należy przed uruchomieniem jednostki napędowej zdjąć zabezpieczenie
transportowe z zaworu odpowietrzającego!

1. Zawór odpowietrzający z zabezpieczeniem transportowym

2350149003

2. Usuwanie zabezpieczenia transportowego

2350216203

3. Aktywny zawór odpowietrzający

2350269835
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3.2 Zastosowanie odpowiednie do położenia pracy
Jednostki napędowe w opcjonalnej wersji do użytku w strefach mokrych dostarczane
są z zamontowanym odpowiednio do pozycji pracy zaworem odpowietrzającym i za-
montowanym odpowiednio do pozycji pracy śrubunkiem wyrównującym ciśnienie
(/ PG).
Alternatywnie można zamówić opcję „zintegrowany mechanizm wyrównujący ciśnienie
w przekładni (/ PG)”.
W związku z tym jednostki napędowe w opcjonalnej wersji do użytku w strefach mok-
rych wolno stosować tylko w pozycji pracy, dla której zostały zamówione i dostarczo-
ne:
• Pozycja pracy

– M1

– M2

– M3: możliwe tylko w połączeniu z opcją „zintegrowany mechanizm wyrównujący
ciśnienie w przekładni 
(/ PG)”.

– M4

– M5

– M6
• Przepusty kablowe

– Położenie 3 (niemożliwe w połączeniu z pozycją pracy M4)

– Położenie 2 (niemożliwe w połączeniu z pozycją pracy M5)

– Położenie X (niemożliwe w połączeniu z pozycją pracy M6)

WSKAZÓWKA
Również w połączeniu z opcją „zintegrowany mechanizm wyrównujący ciśnienie w
przekładni (/ PG)”, jednostki napędowe można stosować – z uwagi na zależność śru-
bunku wyrównującego ciśnienie w elektronice (/ PE) od pozycji pracy – tylko w pozy-
cji, dla której zostały zamówione i dostarczone.
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3.2.1 MOVIGEAR® w opcjonalnej wersji do użytku w strefach mokrych
Na poniższej ilustracji przedstawiono położenie jednostki napędowej w przestrzeni
w przypadku pozycji M1 do M6:

M2

M5

M4

M4:

M3*

M6

M1

2

2

3

3

x

2

3

32

x

2

2

x

x

3

x

x

3

27021600115254539

* = Pozycja pracy M3: możliwa tylko w połączeniu z opcją „zintegrowany mecha-
nizm wyrównujący ciśnienie w przekładni (/ PG)”.
 
Opcje aplikacji niemożliwe w połączeniu z wersją do użytku w strefach mokrych i
z pozycją pracy M4.
 
Pozycje pracy M5 i M6 w połączeniu z wersją elektroniki DAC i wersją do użytku
w strefach mokrych nie są możliwe.
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3.2.2 MGF..-DSM w opcjonalnej wersji dla obszaru wilgotnego
Poniższa prezentacja przedstawia pozycję urządzeń MGF..-DSM w pomieszczeniu
dla położeń pracy M1 do M6:

M2

M5

M4

M3*

M6

M1

2

2

3

3

3

x

2

3

32

x

2

2

x

x

3

x

x

9007201605774475

* = Położenie pracy M3 możliwe tylko w połączeniu z opcją "zintegrowany mecha-
nizm wyrównujący ciśnienie przekładni (/ PG)".
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4 Dane techniczne
4.1 Środki smarne
4.1.1 Legenda do tabeli środków smarnych

Użyte skróty, znaczenie cieniowania i wskazówki:

CLP PG = polyglikol (PG) / polyglikol (PG) zgodny z NSF-H1

CLP HC = polialfaolefina (PAO) / polialfaolefina (PAO) zgodna z NSF-H1

E = olej estrowy (klasa zagrożenia dla wód WGK 1)

= syntetyczny środek smarny (= smar łożyskowy na bazie syntetycznej)

4) Zwrócić uwagę na krytyczne zachowanie podczas rozruchu w niskich
temperaturach!

6) Temperatura otoczenia

Środki smarne dla przemysłu spożywczego (nie mające wpływu na arty-
kuły spożywcze)

OilOil

Olej bio (środek smarny przeznaczony dla gospodarki rolnej, leśnej i
wodnej)

4.1.2 Tabela środków smarnych dla opcji / PG
W poniższej tabeli przedstawiono środki smarne dopuszczone dla opcji „zintegrowany
mechanizm wyrównujący ciśnienie / ”PG”:

OilOil

VG 220

VG 460

VG 460

VG 220

VG 150

VG 68

VG 68

VG 32

0 +100+50

+60

+20

0

0

4)

4)

6)

4)

4)

4)

-40

-40

-40

-10

-20

-40

-20

-20

-50 DIN (ISO)

ISO,NLGI

CLP HC

CLP HC

CLP HC

CLP HC

Optileb GT 460

Optileb GT 220

Optileb HY 68

Plantogear

460 S

Mobil

SHC 630

Mobil

SHC 629

Mobil

SHC 626

Mobil

SHC 624

°C

Mobil
®

Standard

MGF..

/PG

+30

+40

+40

+40 E

CLP HC

NSF H1

OilOil

12850589323
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4.2 Oznaczenie położeń pracy
Jednostki napędowe mogą pracować w następujących położeniach:

• Podane położenie pracy: M1, M2, M3*, M4, M5 lub M6
• Zastosowanie uniwersalne w położeniach pracy M1, M2, M4, M5, M6
• Uniwersalne położenie pracy MU (= M1 do M6) w połączeniu z opcją zintegrowa-

nego mechanizmu wyrównującego ciśnienie /PG

4.2.1 Położenia pracy MOVIGEAR®

Poniższa prezentacja przedstawia pozycję MOVIGEAR® w pomieszczeniu dla położeń
pracy M1 do M6:

M1

M2

M5

M4

M3*

M6

9007201642698379

* = Położenie pracy M3 możliwe tylko w połączeniu z opcją "zintegrowany mecha-
nizm wyrównujący ciśnienie / PG".

 

 

21
35

59
24

/P
L 

– 
12

/2
01

4

 



4 Dane techniczne
Oznaczenie położeń pracy

Uzupełnienie do instrukcji obsługi – MOVIGEAR® / MGF..-DSM26

4.2.2 Położenia pracy jednostki napędowej MGF..-DSM
Poniższa prezentacja przedstawia pozycję urządzenia MGF..-DSM w pomieszczeniu
dla położeń pracy M1 do M6:

M2

M5

M4

M3*

M6

M1

9007201642735371

* = Położenie pracy M3 możliwe tylko w połączeniu z opcją "zintegrowany mecha-
nizm wyrównujący ciśnienie / PG".
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5 Przeglądy i konserwacja
5.1 Terminy przeglądów i konserwacji opcji / PG

W poniższej tabeli przedstawiono częstotliwości wykonywania przeglądów i konserwa-
cji zintegrowanego mechanizmu wyrównującego ciśnienie (opcja / PG):

Częstotliwość Co należy zrobić? Kto może wykony-
wać prace?

Zalecenie:

Co 10 000 godzin
pracy1)

Przeglądy zintegrowanego mecha-
nizmu wyrównującego ciśnienie
(opcja / PG) zlecać serwisowi fir-
my SEW-EURODRIVE albo spe-
cjalistom przeszkolonym przez fir-
mę SEW-EURODRIVE.

Serwis SEW-
EURODRIVE

Specjaliści przeszkole-
ni przez SEW-
EURODRIVE

1) Na czasy zużycia wpływa wiele czynników. Konieczna częstotliwość przeglądów i konserwacji powinna
być obliczana indywidualnie na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez producenta urzą-
dzenia.
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5.2 Prace przeglądowe i konserwacyjne
5.2.1 Przygotowanie do prac przeglądowych i konserwacyjnych

Jednostka napędowa MGF..-DSM

Przed rozpoczęciem przeglądów i prac konserwacyjnych w MGF..-DSM należy zapo-
znać się z poniższymi wskazówkami:

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek niezamierzonego uruchomienia
napędu.

Porażenie prądem ze względu na napięcia w skrzynce zaciskowej.

• Przed zdjęciem pokrywy należy odłączyć jednostki napędowe MGF..-DSM od
napięcia odpowiednim rozłącznikiem zewnętrznym.

• Zabezpieczyć jednostkę napędową przed niezamierzonym włączeniem napięcia.

• Zabezpieczyć wał wyjściowy przed obracaniem się.

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo poparzenia wskutek kontaktu z gorącymi powierzchniami i gorą-
cym olejem przekładniowym.

Ciężkie obrażenia ciała.

• Przed dotknięciem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.

• Wykręcić ostrożnie zaślepkę gwintowaną i zawór odpowietrzający.

• Przekładnia musi jednak być ciepła, ponieważ zbyt gęsty, zimny olej utrudnia
prawidłowe opróżnienie.

UWAGA
Uszkodzenie jednostki napędowej MGF..-DSM

Możliwe szkody materialne

• Upewnić się, że pokrywę przekładni otwiera tylko serwisant firmy SEW-
EURODRIVE albo specjalista przeszkolony przez firmę SEW-EURODRIVE.

UWAGA
Wlanie niewłaściwego oleju przekładniowego może spowodować utratę właściwości
środka smarnego.

Możliwe szkody materialne

• Nie wolno mieszać syntetycznych środków smarnych ze sobą ani z mineralnymi
środkami smarnymi!

• Jako środek smarny stosuje się zwykle olej syntetyczny.
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Mechatroniczne jednostki napędowe MOVIGEAR®

Przed rozpoczęciem przeglądów i prac konserwacyjnych w MOVIGEAR® należy zapo-
znać się z poniższymi wskazówkami:

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń na skutek niezamierzonego uruchomienia
napędu.

Porażenie prądem ze względu na napięcia w skrzynce zaciskowej.

Niebezpieczne napięcia mogą występować jeszcze do 5 minut po odłączeniu od sie-
ci.

• Przed zdjęciem pokrywy należy odłączyć jednostki napędowe MOVIGEAR® od
napięcia odpowiednim rozłącznikiem zewnętrznym.

• Zabezpieczyć jednostkę napędową przed niezamierzonym włączeniem napięcia.

• Zabezpieczyć wał wyjściowy przed obracaniem się.

• Następnie odczekać przynajmniej przez podany niżej czas przed otwarciem po-
krywy: 5 minut

 OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo poparzenia wskutek kontaktu z gorącymi powierzchniami i gorą-
cym olejem przekładniowym.

Ciężkie obrażenia ciała.

• Przed dotknięciem urządzenia należy poczekać, aż ostygnie.

• Wykręcić ostrożnie zaślepkę gwintowaną i zawór odpowietrzający.

• Przekładnia musi jednak być ciepła, ponieważ zbyt gęsty, zimny olej utrudnia
prawidłowe opróżnienie.

UWAGA
Uszkodzenie jednostki napędowej MOVIGEAR®

Możliwe szkody materialne

• Upewnić się, że pokrywę przekładni otwiera tylko serwisant firmy SEW-
EURODRIVE albo specjalista przeszkolony przez firmę SEW-EURODRIVE.

UWAGA
Wlanie niewłaściwego oleju przekładniowego może spowodować utratę właściwości
środka smarnego.

Możliwe szkody materialne

• Nie wolno mieszać syntetycznych środków smarnych ze sobą ani z mineralnymi
środkami smarnymi!

• Jako środek smarny stosuje się zwykle olej syntetyczny.
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