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1 Všeobecné pokyny
Použití dokumentace
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1 Všeobecné pokyny
1.1 Použití dokumentace

Tato dokumentace je součástí produktu. Dokumentace je určena všem osobám, které
provádějí montáž, instalaci, uvedení do provozu a servis produktu.
Dokumentace musí být přístupná a v čitelném stavu. Zajistěte, aby osoby odpovědné
za funkci a provoz zařízení a osoby, které na přístroji pracují na vlastní odpovědnost,
si kompletně přečetly dokumentaci a porozuměly jí. V případě nejasností, nebo pokud
potřebujete další informace, obraťte se na firmu SEW‑EURODRIVE.

1.2 Struktura varovných upozornění
1.2.1 Význam výstražných hesel

V následující tabulce najdete odstupňování a význam výstražných hesel jednotlivých
upozornění.

Výstražné heslo Význam Důsledky při nerespektování
 NEBEZPEČÍ Bezprostředně hrozící nebezpečí Smrt nebo těžká poranění

 VAROVÁNÍ Možný vznik nebezpečné situace Smrt nebo těžká poranění

 POZOR Možný vznik nebezpečné situace Lehká poranění

POZOR! Možnost vzniku hmotných škod Poškození pohonu nebo jeho okolí

UPOZORNĚNÍ Užitečné upozornění nebo tip:
Usnadňuje manipulaci se systémem
pohonu.

1.2.2 Struktura varovných upozornění pro daný odstavec
Varovná upozornění pro daný odstavec neplatí jen pro jeden speciální úkon, nýbrž pro
několik úkonů v  rámci jednoho tématu. Použité piktogramy upozorňují buď na
všeobecné nebo na specifické nebezpečí.
Zde vidíte formální strukturu varovného upozornění pro daný odstavec:

VÝSTRAŽNÉ HESLO!
Druh nebezpečí a jeho zdroj.
Možné následky při nerespektování.
• Opatření pro odvrácení nebezpečí.
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1Všeobecné pokyny
Struktura varovných upozornění
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Význam piktogramů
Piktogramy obsažené ve varovných upozorněních mají následující význam:

Piktogram Význam
Všeobecné nebezpečné místo

Varování před nebezpečným elektrickým napětím

Varování před horkými povrchy

Varování před nebezpečím pohmoždění

Varování před zavěšeným břemenem

Varování před automatickým rozběhem

1.2.3 Struktura vložených varovných upozornění
Vložená varovná upozornění jsou integrována přímo v  návodu před příslušným
nebezpečným krokem.
Zde vidíte formální strukturu vloženého varovného upozornění:
•  VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj.

Možné následky při nerespektování.
– Opatření pro odvrácení nebezpečí.
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1 Všeobecné pokyny
Nároky vyplývající ze záruky

Návod k obsluze – Třífázové motory8

1.3 Nároky vyplývající ze záruky
Dbejte informací uvedených v této dokumentaci. To je předpokladem bezporuchového
provozu a  uplatňování případných nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete
s přístrojem pracovat, přečtěte si nejprve dokumentaci!

1.4 Vyloučení záruky
Dbejte informací uvedených v této dokumentaci. Toto je základním předpokladem pro
bezpečný provoz. Produkty dosahují uvedených vlastností a výkonových charakteristik
pouze za tohoto předpokladu. Za úrazy, věcné nebo finanční škody, ke kterým by
došlo v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu k obsluze, nepřebírá firma
SEW-EURODRIVE žádnou odpovědnost. SEW-EURODRIVE v těchto případech
vylučuje ručení za věcné vady.

1.5 Názvy produktů a značky
Názvy produktů uváděné v  této dokumentaci jsou značky nebo registrované známky
příslušných vlastníků.

1.6 Poznámka k autorským právům
© 2015 SEW-EURODRIVE. Všechna práva vyhrazena.
Jakékoli – i dílčí – rozmnožování, editace, šíření a jiné komerční využití je zakázáno.

1.7 Konvence označení

DR.. Označuje motory konstrukčních řad DRS, DRE, DRP, DRL, DRK,
DRM

DRN.. Označuje motory konstrukční řady DRN

.. Zástupné tečky za 71, 80, 90, 100, 112, 132, 160, 180, 200, 225,
250, 280, 315
nebo
S, E, P, L, K, M, N

Tečky „..“ za „DR“ zastupují označení typu motoru „S, E, P, L, K, M atd.“ a/nebo
neuvedenou konstrukční velikost.
• Příklady: DR..80, DRS71
Tečky „..“ za „DRN“ zastupují označení neuvedené konstrukční velikosti.
• Příklady: DRN80, DRN..
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2Bezpečnostní pokyny
Úvodní poznámky
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2 Bezpečnostní pokyny
Následující zásadní bezpečnostní pokyny slouží k  zamezení vzniku hmotných škod
a  ohrožení osob. Provozovatel musí zajistit respektování a  dodržování základních
bezpečnostních pokynů. Ujistěte se, že osoby odpovědné za funkci a provoz zařízení
a  osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost, si kompletně přečetly
dokumentaci a  porozuměly jí. V  případě nejasností, nebo pokud potřebujete další
informace, se obraťte na firmu SEW‑EURODRIVE.

2.1 Úvodní poznámky
Následující bezpečnostní pokyny platí především při používání následujících
komponentů: Třífázové motory DR.. /DRN.. . Při použití převodových motorů dbejte
navíc bezpečnostních pokynů v příslušném návodu k obsluze: převodovky
Kromě toho respektujte také doplňující bezpečnostní pokyny v jednotlivých kapitolách
této dokumentace.

2.2 Všeobecně

 VAROVÁNÍ
Za provozu mohou mít motory nebo převodové motory podle jejich stupně ochrany
IP holé díly pod napětím (v případě otevřených konektorů/svorkových skříní),
případně také pohyblivé nebo rotující části a horké povrchy.
Smrt nebo těžká poranění
• Veškeré práce na přepravě, skladování, instalaci, montáži, připojení, uvedení do

provozu, údržbě a opravách smí provádět pouze odborný personál a
bezpodmínečně musí dodržovat:
– Příslušnou podrobnou dokumentaci
– Výstražné a bezpečnostní štítky na motoru/převodovém motoru
– Veškeré další příslušné projektové podklady k pohonu, návody na uvedení do

provozu a schémata zapojení
– Ustanovení a požadavky týkající se zařízení
– Vnitrostátní/regionální předpisy pro bezpečnost a prevenci úrazů.

• Nikdy neinstalujte poškozené pohony.
• Poškození neprodleně reklamujte u přepravní společnosti.

V  případě nepřípustného odstranění potřebných krytů, nesprávného použití a  při
chybné instalaci nebo obsluze vzniká riziko vážného poškození zdraví osob a rovněž
může dojít k velkým hmotným škodám.
Další informace naleznete v následujících kapitolách.

21
92

73
24

/C
S 

– 
07

/2
01

5



2 Bezpečnostní pokyny
Cílová skupina

Návod k obsluze – Třífázové motory10

2.3 Cílová skupina
Veškeré mechanické práce smí vykonávat pouze odborníci s  příslušnou kvalifikací.
Odborní pracovníci ve smyslu této dokumentace jsou osoby, které byly seznámeny
s  konstrukcí, mechanickou instalací, odstraněním poruch a  údržbou výrobku a  mají
následující kvalifikaci:
• Vzdělání v  oblasti mechaniky (např. mechanik nebo mechatronik) zakončené

závěrečnou zkouškou.
• Znalost tohoto návodu k obsluze.
Veškeré elektrické práce smí vykonávat pouze odborní elektrotechničtí pracovníci
s  příslušnou kvalifikací. Odborní elektrotechnici ve smyslu této dokumentace jsou
osoby, které byly seznámeny s  elektrickou instalací, uvedením do provozu,
odstraněním poruch a údržbou výrobku a mají následující kvalifikaci:
• Vzdělání v  oblasti elektrotechniky (např. elektrotechnik, elektronik nebo

mechatronik) zakončené závěrečnou zkouškou.
• Znalost tohoto návodu k obsluze.
Veškeré práce v ostatních oblastech, jako je doprava, skladování, provoz a likvidace
odpadu, musí provádět výhradně osoby, které byly vhodným způsobem zaškoleny.
Všichni odborní pracovníci musí používat příslušný ochranný oděv odpovídající jejich
činnosti.
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2Bezpečnostní pokyny
Funkční bezpečnost (FS)
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2.4 Funkční bezpečnost (FS)
Pohony společnosti SEW-EURODRIVE mohou být volitelně dodány s bezpečnostně
hodnocenými součástmi.
MOVIMOT®, snímače nebo brzdy, popř. další příslušenství může být jednotlivě nebo
kombinovaně bezpečnostně orientováno v třífázovém motoru.
Tato integrace je společností SEW-EURODRIVE vyznačena na typovém
štítku (→ 2 21) motoru značkou FS a číslem.

02

Číslo udává, které součásti byly v  motoru implementovány jako bezpečnostně
orientované, viz níže uvedená kódová tabulka s  informacemi platnými pro všechny
produkty:

Funkční 
bezpečnost

Měnič (např.
MOVIMOT®)

Brzda Kontrola 
ručního

odbrzdění

Kontrola 
brzdy

Ochrana
motoru

Snímač

02 x

04 x

11 x x

Je-li na typovém štítku pohonu uvedeno logo FS, je nutné zohlednit a dodržovat údaje
v následujících tiskopisech:
• příručka „Funkční bezpečnost zařízení MOVIMOT® MM..D“
• příloha k návodu k obsluze „Bezpečnostně hodnocené snímače – pro třífázové

motory DR..71 – 315, DRN80 – 315 – funkční bezpečnost“
• příloha k návodu k obsluze „Bezpečnostně hodnocené brzdy – pro třífázové

motory DR..71 – 315, DRN80 – 315 – funkční bezpečnost“
Chcete-li zjistit bezpečnostní úrovně zařízení a strojů, najdete bezpečnostní hodnoty
k následujícím součástem v kapitole Technické údaje (→ 2 187):
• Bezpečnostní hodnoty brzd: Hodnoty B10d

• Bezpečnostní hodnoty snímačů: Hodnoty MTTFd

Bezpečnostní hodnoty k součástem SEW-EURODRIVE naleznete také na internetu
na domovské stránce www.sew-eurodrive.de a v knihovně SEW-EURODRIVE pro
software BGIA Sistema.

2.5 Použití v souladu s určeným účelem
Třífázové motory DR../DRN.. jsou určeny pro výrobní zařízení.
Při montáži do strojů je zakázáno provádět uvedení do provozu (tj. při zahájení
provozu v  souladu s  určeným účelem), dokud nebude shledáno, že stroj odpovídá
místním zákonům a  směrnicím. V příslušném rozsahu platnosti je nutné obzvláště
respektovat směrnici pro stroje 2006/42/ES a  také směrnici o  elektromagnetické
kompatibilitě 2004/108/ES. Základem jsou zkušební předpisy elektromagnetické
kompatibility EN 61000-4-2, EN  61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6 a  EN
61000-6-2.
Použití v  prostorách chráněných proti explozi je zakázáno, není-li takové zařízení
výslovně k tomuto účelu určeno.
Vzduchem chlazené motory / převodové motory jsou dimenzovány pro teploty okolí
-20 °C až +40 °C a instalační výšky ≤ 1000 m n.m. Je nutné respektovat lišící se údaje
na typovém štítku. Podmínky v  místě použití musí odpovídat všem údajům na
typovém štítku.
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2 Bezpečnostní pokyny
Současně platné dokumenty

Návod k obsluze – Třífázové motory12

2.6 Současně platné dokumenty
2.6.1 Třífázové motory DR..71 – 315, DRN80 – 315

Navíc je nutné respektovat níže uvedené tiskopisy a dokumenty:
• Schéma zapojení dodávané s motorem
• Návod k  obsluze „Převodovky typové řady R..7, F..7, K..7, K..9, S..7,

SPIROPLAN® W“ u převodových motorů
• Katalog „Třífázové motory“ a/nebo
• Katalog „Třífázové motory DRN..“
• Katalogy „Převodové motory DR.“.
• příp. příloha k návodu k obsluze „Bezpečnostně hodnocené brzdy – pro třífázové

motory DR..71 – 315, DRN80 – 315 – funkční bezpečnost“
• příp. příloha k návodu k obsluze „Bezpečnostně hodnocené snímače – pro

třífázové motory DR..71 – 315, DRN80 – 315 – funkční bezpečnost“
• příp. příručka „Funkční bezpečnost zařízení MOVIMOT® MM..D“

2.7 Transport/skladování
Dodávku ihned po obdržení zkontrolujte z hlediska případného poškození při
přepravě. Škody vzniklé při přepravě musí být neprodleně reklamovány u přepravní
společnosti. Uvedení do provozu je nutno případně vyloučit.
Nosná oka je nutné pevně utáhnout. Jsou dimenzována na hmotnost převodovky/
motoru/převodového motoru; nesmí být připevňována žádná další břemena.
Namontované šrouby se závěsným okem odpovídají DIN 580. U nich uvedené zátěže
a předpisy musí být zásadně dodržovány. Na převodovce/motoru/převodovém motoru
jsou připevněna dvě nebo čtyři nosná oka, resp. šrouby se závěsným okem, přepravní
prostředek musí být zavěšen na všech nosných okách, resp. šroubech se závěsným
okem. Směr tahu vázacího prostředku nesmí podle DIN 580 překročit příčný tah 45°.
V případě potřeby použijte vhodné, dostatečně dimenzované přepravní prostředky.
Pro další přepravu je použijte znovu.
Pokud není převodovka/motor/převodový motor okamžitě namontován, musí být
zajištěno skladování v suchu a bez prachu. Převodovka/motor/převodový motor nesmí
být skladován na volném prostranství a na víku ventilátoru. Převodovku/motor/
převodový motor je možné skladovat až 9 měsíců bez nutnosti zvláštních opatření
před uvedením do provozu.
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2Bezpečnostní pokyny
Instalace 

Návod k obsluze – Třífázové motory 13

2.8 Instalace
Dbejte na rovnoměrné dosednutí, dobré připevnění nohou resp. přírub a přesnou
orientaci u přímé spojky. Pomocí frekvence otáčení a dvojité síťové frekvence
eliminujete konstrukcí podmíněné rezonance. Odbrzděte brzdu (u motorů s
namontovanou brzdou), otočte rukou kotvou, pozorujte příp. neobvyklé zvuky drhnutí.
Zkontrolujte směr otáčení v nepřipojeném stavu.
Řemenice a spojky nasazujte resp. sundávejte pouze pomocí vhodných přípravků
(zahřát!) a zakryjte je ochranou proti dotyku. Eliminujte nepřípustná napnutí řemenů.
Připojte případně potřebné potrubí. Pracovní polohy s koncem hřídele směrem nahoru
osaďte krytem tak, aby bylo zabráněno pádu cizích těles do ventilátoru. Nesmí být
omezen přívod vzduchu a nesmí být bezprostředně znovu nasáván odpadní vzduch –
ani sousedních agregátů..
Respektujte pokyny uvedené v kapitole „Mechanická instalace“!

2.9 Elektrické připojení
Veškeré práce musí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál na zastavených
nízkonapěťových strojích v odpojeném a proti opětovnému spuštění zajištěném stavu.
To platí i pro pomocné proudové obvody (např. protikondenzační ohřev nebo externí
ventilátor).
Je nutné ověřit, zda je zařízení odpojeno od napětí!
Při překročení tolerancí uvedených v normě EN 60034-1 (VDE 0530, část1) – napětí
+  5  %, frekvence + 2  %, tvar křivky, symetrie – dochází k  zahřívání a  ovlivnění
elektromagnetické kompatibility. Kromě toho dodržujte ustanovení normy EN 50110
(popř. respektujte stávající národní specifika, např. normu DIN VDE 0105 v Německu).
Respektujte údaje k  zapojení a  odlišné údaje na typovém štítku a  také schéma
zapojení ve svorkové skříni.
Připojení musí být provedeno tak, aby bylo zajištěno trvale bezpečné, přímé elektrické
připojení (bez odstávajících koncovek vodičů). Použijte přidělené osazení kabelových
koncovek. Bezpečně připojte ochranný vodič. V připojeném stavu nesmějí být
vzdálenosti k  neizolovaným součástem a  součástem pod napětím menší než
minimální hodnoty dle normy IEC 60664 a národních předpisů. V souladu s normou
IEC 60664 musí být u nízkého napětí zajištěny alespoň tyto minimální vzdálenosti:

Jmenovité napětí UN Vzdálenost
≤ 500 V 3 mm

≤ 690 V 5,5 mm

V připojovací skříňce nesmí být žádná cizí tělesa, nečistoty ani vlhkost. Nepoužívané
otvory kabelových vstupů a samotnou skříň je nutné prachotěsně a vodotěsně uzavřít.
Při zkušebním provozu bez výstupních prvků zajistěte lícované pero. U
nízkonapěťových strojů s brzdou ověřte bezvadnou funkci brzdy ještě před uvedením
do provozu.
Respektujte pokyny uvedené v kapitole „Elektrická instalace“!
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2 Bezpečnostní pokyny
Uvedení do provozu/provoz
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2.10 Uvedení do provozu/provoz
Zjistěte příčinu případně vzniklých změn převodovky/motoru/převodového motoru
oproti normálnímu provozu, např. vyšších teplot, neobvyklého hluku nebo vibrací.
Případně konzultujte s výrobcem. Ochranná zařízení neodstavujte z provozu ani při
zkušebním provozu. V případě pochybnosti motor odpojte.
Při silném výskytu nečistot pravidelně čistěte vzduchové cesty.

2.10.1 Teplota povrchu během provozu

 POZOR
Povrch pohonu se může během provozu zahřát na vysokou teplotu.
Nebezpečí popálení.
• Zajistěte horké povrchy proti dotyku během provozu nebo nechtěnému dotyku.

Umístěte kryty nebo výstražná upozornění v souladu s předpisy.
• Před začátkem jakékoliv práce nechte motor dostatečně vychladnout.
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3Konstrukce motoru
Schématické uspořádání motoru DR..71 – 132/DRN80 – 132S
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3 Konstrukce motoru

UPOZORNĚNÍ
Na následujících obrázcích najdete schématická zobrazení. Vyobrazení slouží jako
pomůcka pro přiřazení k  seznamu dílů. Vyobrazení se mohou lišit v  závislosti na
konstrukční velikosti a druhu provedení motoru.

3.1 Schématické uspořádání motoru DR..71 – 132/DRN80 – 132S

[115]

[119]

[123]

[262]

[156]

[129]

[132]

[112]

[134]

[113]

[707]

[706]

[705]

[35]
[30]

[13]

[42]

[41]

[392]

[22]

[24]

[109]

[108]

[16]
[12]

[100]

[7]

[103]

[106]

[107]

[11]

[10]

[32]

[36]

[44]

[1]

[3]

[2]

[111]

[131]

[9]

[90] [90]

[91]

[93] [93]

[117]

[118]

[116]

13369217931
[1] Kotva [30] Těsnicí kroužek hřídele [106] Těsnicí kroužek hřídele [123] Šroub se šestihrannou

hlavou
[2] Pojistná podložka [32] Pojistná podložka [107] Ostřikovací kroužek [129] Uzavírací šroub 

s O-kroužkem
[3] Lícované pero [35] Víko ventilátoru [108] Typový štítek [131] Těsnění víka
[7] Štít přírubového ložiska [36] Ventilátor [109] Rýhovaný hřeb [132] Víko svorkové skříně
[9] Uzavírací šroub [41] Distanční podložka [111] Těsnění spodního dílu [134] Uzavírací šroub 

s O-kroužkem
[10] Pojistná podložka [42] Ložiskový štít B [112] Dolní část svorkové

skříně
[156] Informační štítek

[11] Radiální kuličkové
ložisko

[44] Radiální kuličkové
ložisko

[113] Šroub s čočkovou
hlavou

[262] Spojovací svorka,
komplet

[12] Pojistná podložka [90] Patní deska [115] Svorková deska [392] Těsnění
[13] Válcový šroub [91] Šestihranná matice [116] Třmenová svorka [705] Ochranná stříška
[16] Stator [93] Šrouby s čočkovou

hlavou
[117] Šroub se šestihrannou

hlavou
[706] Distanční držák21
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Schématické uspořádání motoru DR..71 – 132/DRN80 – 132S
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[22] Šroub se šestihrannou
hlavou

[100] Šestihranná matice [118] Pružná podložka [707] Šroub s čočkovou
hlavou

[24] Šroub se závěsným
okem

[103] Závrtný šroub [119] Šroub s čočkovou
hlavou
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3Konstrukce motoru
Schematické uspořádání DR..160 – 180, DRN132M – 180
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3.2 Schematické uspořádání DR..160 – 180, DRN132M – 180

[123]

[132]

[131]

[119]

[156]

[112]

[111]

[9] 

[7] 

[10] 

[11] 
[2] 

[3] 

[31] 
[44] 

[36] 

[32] 

[1] 

[104] 

[24] 

[109] 

[115] 
[113] 

[129] 
[134] 

[390] 

[128] 

[140] 

[139] 

[108] 

[12] 

[106] 

[107] 

[103] 
[100] 

[14] 
[15] 

[94] 
[16] 

[93] 
[90] 

[91] 

[17] 
[41] 

[42] 
[22] 

[19] 
[30] 

[715] 
[35] 

[706] 
[705] 

[707] 

[219] 

[117] 

[118] 

[116] 

[137] 
[262] 

[616] 

18014399036804619
[1] Kotva [31] Lícované pero [108] Typový štítek [132] Víko svorkové skříně
[2] Pojistná podložka [32] Pojistná podložka [109] Rýhovaný hřeb [134] Uzavírací šroub s O-

kroužkem
[3] Lícované pero [35] Víko ventilátoru [111] Těsnění spodního dílu [137] Šroub
[7] Příruba [36] Ventilátor [112] Dolní část svorkové

skříně
[139] Šroub se šestihrannou

hlavou
[9] Uzavírací šroub [41] Talířová pružina [113] Šroub [140] Podložka
[10] Pojistná podložka [42] Ložiskový štít B [115] Svorková deska [156] Informační štítek
[11] Radiální kuličkové ložisko [44] Radiální kuličkové

ložisko
[116] Vějířovitá podložka [219] Šestihranná matice

[12] Pojistná podložka [90] Patka [117] Závrtný šroub [262] Spojovací svorka
[14] Podložka [91] Šestihranná matice [118] Podložka [390] O-kroužek
[15] Šroub se šestihrannou

hlavou
[93] Podložka [119] Válcový šroub [616] Upevňovací plech

[16] Stator [94] Válcový šroub [123] Šroub se šestihrannou
hlavou

[705] Ochranná stříška

[17] Šestihranná matice [100] Šestihranná matice [128] Vějířovitá podložka [706] Distanční držák
[19] Válcový šroub [103] Závrtný šroub [129] Uzavírací šroub s O-

kroužkem
[707] Šroub se šestihrannou

hlavou
[22] Šroub se šestihrannou

hlavou
[104] Opěrná podložka [131] Těsnění víka [715] Šroub se šestihrannou

hlavou
[24] Šroub se závěsným okem [106] Těsnicí kroužek

hřídele
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3 Konstrukce motoru
Schematické uspořádání DR..200 – 225, DRN200 – 225
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[30] Těsnicí kroužek [107] Ostřikovací kroužek

3.3 Schematické uspořádání DR..200 – 225, DRN200 – 225

[123]

[132]

[131]

[139]

[129]

[134]

[128]

[140]

[390]

[219] 

[118] 

[116] 

[137] 

[262] 

[616] 

[115]

[113]

[111]

[112]

[119]

[109]
[108]

[24]

[156]

[15]
[105]

[106]
[107]

[103]
[100]

[7]

[9]

[42]
[22]

[2]
[11]

[3]

[93]

[19]

[30]
[35]

[26]
[25]

[715]
[706]

[705]

[707]

[1]

[31]

[21]
[44]

[43]
[40]

[36]
[32]

[90]

[94]

[117] 

[16]

9007200332597387
[1] Kotva [31] Lícované pero [107] Ostřikovací kroužek [132] Víko svorkové skříně
[2] Pojistná podložka [32] Pojistná podložka [108] Typový štítek [134] Uzavírací šroub
[3] Lícované pero [35] Víko ventilátoru [109] Rýhovaný hřeb [137] Šroub
[7] Příruba [36] Ventilátor [111] Těsnění spodního dílu [139] Šroub se šestihrannou

hlavou
[9] Uzavírací šroub [40] Pojistná podložka [112] Dolní část svorkové

skříně
[140] Podložka

[11] Radiální kuličkové ložisko [42] Ložiskový štít B [113] Válcový šroub [156] Informační štítek
[15] Šroub se šestihrannou

hlavou
[43] Opěrná podložka [115] Svorková deska [219] Šestihranná matice

[16] Stator [44] Radiální kuličkové
ložisko

[116] Vějířovitá podložka [262] Spojovací svorka

[19] Válcový šroub [90] Patka [117] Závrtný šroub [390] O-kroužek
[21] Příruba těsněná

kroužkem
[93] Podložka [118] Podložka [616] Upevňovací plech

[22] Šroub se šestihrannou
hlavou

[94] Válcový šroub [119] Válcový šroub [705] Ochranná stříška

[24] Šroub se závěsným okem [100] Šestihranná matice [123] Šroub se šestihrannou
hlavou

[706] Distanční čep

[25] Válcový šroub [103] Závrtný šroub [128] Vějířovitá podložka [707] Šroub se šestihrannou
hlavou

[26] Těsnicí podložka [105] Talířová pružina [129] Uzavírací šroub [715] Šroub se šestihrannou
hlavou
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3Konstrukce motoru
Schematické uspořádání DR..250 – 280, DRN250 – 280
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[30] Těsnicí kroužek hřídele [106] Těsnicí kroužek
hřídele

[131] Těsnění víka

3.4 Schematické uspořádání DR..250 – 280, DRN250 – 280

[11]
[3]

[31]
[21]

[44]
[43]

[40]

[32]

[707]

[705]
[706]

[715]
[35]

[25]
[26]

[30]

[22]

[42]

[94]

[90]
[15]

[106]
[107]

[93]

[2]

[9]
[105]

[24]
[115]

[113]

[7]

[108]
[109]

[1453]

[129][134]
[19]

[111]

[112]

[119]

[131]

[132]

[123]

[161]

[159]
[160]

[103]
[100]

[1]

[36]

[16]

[139]
[140]

[128]

[137] [262] [616]

[117]

[219]

[118]

[116]

[156]

9007206690410123
[1] Kotva [32] Pojistná podložka [108] Typový štítek [134] Uzavírací šroub
[2] Pojistná podložka [35] Víko ventilátoru [109] Rýhovaný hřeb [137] Šroub
[3] Lícované pero [36] Ventilátor [111] Těsnění spodního dílu [139] Šroub se šestihrannou

hlavou
[7] Příruba [40] Pojistná podložka [112] Dolní část svorkové skříně [140] Podložka
[9] Uzavírací šroub [42] Ložiskový štít B [113] Válcový šroub [156] Informační štítek
[11] Radiální kuličkové

ložisko
[43] Opěrná podložka [115] Svorková deska [159] Připojovací kus

[15] Válcový šroub [44] Radiální kuličkové
ložisko

[116] Vějířovitá podložka [160] Těsnění, připojovací kus

[16] Stator [90] Patka [117] Závrtný šroub [161] Šroub se šestihrannou
hlavou

[19] Válcový šroub [93] Podložka [118] Podložka [219] Šestihranná matice
[21] Příruba těsněná

kroužkem
[94] Válcový šroub [119] Šroub se šestihrannou

hlavou
[262] Spojovací svorka21
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3 Konstrukce motoru
Schematické uspořádání DR..315, DRN315
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[22] Šroub se
šestihrannou hlavou

[100] Šestihranná matice [123] Šroub se šestihrannou
hlavou

[705] Ochranná stříška

[24] Šroub se závěsným
okem

[103] Závrtný šroub [128] Vějířovitá podložka [706] Distanční čep

[25] Válcový šroub [105] Přítlačná pružina [129] Uzavírací šroub [707] Šroub se šestihrannou
hlavou

[26] Těsnicí podložka [106] Těsnicí kroužek
hřídele

[131] Těsnění víka [715] Šroub se šestihrannou
hlavou

[30] Těsnicí kroužek
hřídele

[107] Ostřikovací kroužek [132] Víko svorkové skříně [1453] Uzavírací šroub

[31] Lícované pero

3.5 Schematické uspořádání DR..315, DRN315
[452]

[634]

[633]

[151]

[219]

[123]

[132]

[131]

[119]

[112]

[111]

[109]
[108]

[24] [707]

[706]

[716]

[715]

[30]

[25]

[35]

[26]

[19]
[22]

[107]

[106] [250]

[100]

[7] [9]

[42]
[17]

[94]

[93]
[90][15]

[16]

[705]

[134] [607]

[129]

[116]

[128]

[140]

[139]

[454]

[606] [604]

[609]

[608]

[105]

[3]

[31]

[21] [44]

[43]

[40] [36]

[32]

[1]

[2]

[103]

[156]

[118]

[117]

[11]

[115]

[113]

27021598116221579
[1] Kotva [32] Pojistná podložka [111] Těsnění spodního dílu [156] Informační štítek
[2] Pojistná podložka [35] Víko ventilátoru [112] Dolní část svorkové skříně [219] Šestihranná matice
[3] Lícované pero [36] Ventilátor [113] Válcový šroub [250] Těsnicí kroužek hřídele
[7] Příruba [40] Pojistná podložka [115] Svorková deska [452] Řadová svorka
[9] Uzavírací šroub [42] Ložiskový štít B [116] Vějířovitá podložka [454] Montážní lišta
[11] Valivé ložisko [43] Opěrná podložka [117] Závrtný šroub [604] Mazací kroužek
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3Konstrukce motoru
Typový štítek
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[15] Válcový šroub [44] Valivé ložisko [118] Podložka [606] Maznice
[16] Stator [90] Patka [119] Šroub se šestihrannou

hlavou
[607] Maznice

[17] Šestihranná matice [93] Podložka [123] Šroub se šestihrannou
hlavou

[608] Příruba těsněná
kroužkem

[19] Válcový šroub [94] Válcový šroub [128] Vějířovitá podložka [609] Šroub se šestihrannou
hlavou

[21] Příruba těsněná kroužkem [100] Šestihranná matice [129] Uzavírací šroub [633] Koncový držák
[22] Šroub se šestihrannou

hlavou
[103] Závrtný šroub [131] Těsnění víka [634] Krycí deska

[24] Šroub se závěsným okem [105] Talířová pružina [132] Víko svorkové skříně [705] Ochranná stříška
[25] Válcový šroub [106] Těsnicí kroužek

hřídele
[134] Uzavírací šroub [706] Distanční čep

[26] Těsnicí podložka [107] Ostřikovací kroužek [139] Šroub se šestihrannou
hlavou

[707] Šroub se šestihrannou
hlavou

[30] Těsnicí kroužek hřídele [108] Typový štítek [140] Podložka [715] Šestihranná matice
[31] Lícované pero [109] Rýhovaný hřeb [151] Válcový šroub [716] Podložka

3.6 Typový štítek
Značky u  horního okraje typového štítku jsou k  dispozici pouze tehdy, je-li motor
příslušným způsobem certifikován nebo obsahuje příslušné součásti.

3.6.1 Typový štítek motoru DRE..
Na následujícím obrázku je uveden příklad typového štítku:
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A
r/min

Made in Germany

eff% 85.4 IE2

Th.Kl

kW
Hz
01.41027997602.0001.15
DRE100M4/FF/TF

1425 230/400 Δ/Y
2.2 S1 8.0/4.6
0.8Cosφ

50

155(F)

B5
kg 28.683

Inverter duty VPWM

IM
WE 28X60

V

IP 55

3~IEC60034

FF FF215 D250

188 684 3

[1]

[3]

[4]

[5]

[6]

[9]

[10]

[11]

[12]

[7]

[13]

[14]

[2]

[8]

9007212456365451

[1] Typové označení
[2] Sériové číslo
[3] Jmenovitá frekvence
[4] Jmenovitý výkon / druh provozu
[5] Účiník u třífázových motorů
[6] Tepelná třída
[7] Jmenovité otáčky
[8] Pracovní poloha
[9] Hmotnost
[10] Počet fází a základní jmenovité a výkonové standardy (IEC 60034-X a/nebo

ekvivalentní norma v příslušné zemi)
[11] Třída IE a jmenovitá účinnost u motorů v rozsahu platnosti normy

IEC 60034-30-1
[12] Stupeň ochrany IP dle IEC 60034-5
[13] Jmenovité napětí
[14] Jmenovitý proud
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3.6.2 Typový štítek DRE.. Globální

K.V.A.-Code

Nm

A

eff %

eff %

rpm

rpm

Made in Germany

DesignTh.Kl.

TEFC

M.L.

kW

Hz

kW

IM

Vbr
i

Hz

01.1808089014.0001.13
54

RF87 DRE100LC4BE5HF/TF/ES7S/Z/C

1455/23

AMB C°

S.F.

1885723DE

220-242Δ/380-420Y
3 S1
3 S1

11.0/6.3
9.2/5.3

0.81P.F.

P.F.0.8
86.3 IE2
86.4 IE2

60

50

1760/28 254-227Δ/440-480Y L
130(B) 1.0 02 NEMA C

220-277AC
40

BGE1.5
63.68 1250/1040Nm M1

CLP220 Miner.Oil/2.4l
kg104.000 -20...40

3~IEC60034

A

IA/IN 7.5

9007207468121227

3.6.3 Označení
V následující tabulce jsou obsaženy vysvětlivky k veškerým značkám, které se mohou
nacházet na typovém štítku nebo na motoru.

Značka Význam
Značka CE značí shodu s evropskými směrnicemi, např. se směrnicí pro
nízká napětí

Značka ATEX značí shodu s evropskou směrnicí 94/9/ES

Značkou UR potvrzuje organizace UL (Underwriters Laboratory), že jsou jí
známy zaregistrované součásti; reg. číslo udělené institucí UL: E189357

Značka DoE potvrzuje dodržení amerických (US) mezních hodnot účinnosti
třífázových motorů

Značkou UL potvrzuje organizace UL (Underwriters Laboratory), že se
jedná o testované součásti, platné i pro CSA spolu s registračním číslem

Značkou CSA potvrzuje asociace Canadian Standard Association (CSA)
tržní konformitu třífázových motorů

Značka CSAe potvrzuje dodržení kanadských mezních hodnot účinnosti
třífázových motorů

s

Značka CCC potvrzuje dodržení vyhlášky o malých zařízeních Čínské
lidové republiky

Značka VIK potvrzuje shodu se směrnicí V.I.K. (Verband der industriellen
Energie- und Kraftwirtschaft)
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Značka Význam

02

Značka FS s kódovým číslem označuje součásti funkční bezpečnosti

Logo EAC (EurAsian Conformity = euroasijská shoda)
Potvrzení dodržení technických předpisů hospodářské a celní unie zemí
Ruska, Běloruska, Kazachstánu a Arménie.

013

Značka UkrSEPRO (Ukrainian Certification of Products)
Potvrzení dodržení technických předpisů Ukrajiny.

IE2
EU REGULATION 640/2009

USE WITH VARIABLE
SPEED DRIVE ONLY!

Motory s tímto označením smějí být dle VO 640/2009 poháněny pouze
frekvenčním měničem (VSD = Variable Speed Drive).
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3.6.4 Typové označení

Typové označení třífázového brzdového motoru DR.., DRN..
V následující tabulce je uveden příklad typového označení:

DRN132M4/BE11/HR/FI/TF
DR Konstrukční řada

N Typové označení

132 Konstrukční velikost

M Konstrukční délka

4 Počet pólů

/BE11 Brzda

/HR Ruční odbrzdění

FI Doplňkový výstup

TF Tepelná ochrana motoru

Označení motorů

Označení
DRS.. Standardní motor, Standard-Efficiency IE1

DRE.. Energeticky úsporný motor, High-Efficiency IE2

DRP.. Energeticky úsporný motor, Premium-Efficiency IE3

DRN.. Energeticky úsporný motor, Premium-Efficiency IE3

DRL.. Asynchronní servomotor

DRK.. Jednofázový provoz s provozním kondenzátorem

DRM.. Momentový motor: Třífázový motor pro provoz při
otáčkách n = 0

DR..J Lineární motor s permanentními magnety

71 – 315 Konstrukční velikosti: 
71 / 80 / 90 / 100 / 112 / 132 / 160 / 180 / 200 / 225 / 315

K, S, M, L, 
MC, LC, 
ME, H, LS

Konstrukční délky

2, 4, 6, 8/2, 8/4, 4/2, 12 Počet pólů
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3.7 Druhy provedení a doplňky
3.7.1 Provedení výstupu

Označení Doplněk
/FI Patkový motor IEC

/F.A, /F.B Univerzální patkové provedení

/FG 7převodový připojený motor, jako samostatný motor

/FF Přírubový motor IEC s vrtáním

/FT Přírubový motor IEC se závity

/FL Všeobecný přírubový motor (liší se od IEC)

/FM 7převodový připojený motor s patkami IEC

/FE Přírubový motor IEC s vrtáním a patkami IEC

/FY Přírubový motor IEC se závitem a patkami IEC

/FK Všeobecný přírubový motor (liší se od IEC) s patkami

/FC Přírubový motor C-Face, rozměry v palcích

3.7.2 Mechanické nástavby

Označení Doplněk
/BE.. Pružinová brzda s uvedením velikosti

/HR Ruční odbrzdění brzdy, samočinně vratné

/HF Ruční odbrzdění brzdy, zajistitelné

/RS Zpětná záklopka

/MSW MOVI-SWITCH®

/MM03 – MM40 MOVIMOT®

/MO Doplněk (doplňky) MOVIMOT®

/MI Identifikační modul motoru pro MOVIMOT®

3.7.3 Teplotní snímač / měření teploty

Označení Doplněk
/TF Teplotní snímač (termistor nebo odpor PTC)

/TH Termostat (bimetalový spínač)

/KY 1 KTY84 – senzor 130

/PT 1 / 3 senzor(y) PT100
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3.7.4 Snímač

Označení Doplněk
/ES7S /EG7S 
/EH7S /EV7S

Přídavný snímač otáček s rozhraním sin/cos

/ES7R /EG7R 
/EH7R

Přídavný snímač otáček s rozhraním TTL(RS-422), 
U = 9 – 26 V

/EI7C /EI76 /EI72 
/EI71

Vestavěný inkrementální snímač s rozhraním HTL a cyklem
(cykly) 
6 / 2 / 1

/EI7C FS.. Inkrementální snímač s bezpečnostním hodnocením (označení
pomocí loga FS na typovém štítku motoru)
Informace viz příloha k návodu k obsluze „Bezpečnostně
hodnocené snímače – pro třífázové motory DR..71 – 315,
DRN80 – 315 – funkční bezpečnost“

/AS7W /AG7W Přídavný snímač absolutních hodnot, rozhraní RS-485
(víceotáčkový)

/AS7Y /AG7Y /
AH7Y

Přídavný snímač absolutních hodnot, rozhraní SSI
(víceotáčkový)

/ES7A /EG7A Montážní adaptér pro snímač otáček

/EV2T /EV2R 
/EV2S /EV2C

Přídavný inkrementální snímač s plnou hřídelí

/XV.A Montážní adaptér pro externí snímač otáček

/XV.. Přimontovaný externí snímač otáček

/XH.. Montážní adaptér pro externí snímač otáček duté hřídele

3.7.5 Alternativy připojení

Označení Doplněk
/IS Integrovaný konektor

/ASE. Přimontovaný konektor HAN 10ES na svorkové skříni se
zajištěním jedním třmenem (na straně motoru svorkové
kontakty)

/ASB. Přimontovaný konektor HAN 10ES na svorkové skříni
s dvoutřmenovým zajištěním (na straně motoru svorkové
kontakty )

/ACE. Přimontovaný konektor HAN 10E na svorkové skříni se
zajištěním jedním třmenem (na straně motoru krimpované
kontakty)

/ACB. Přimontovaný konektor HAN 10E na svorkové skříni
s dvoutřmenovým zajištěním (na straně motoru krimpované
kontakty)

/AME. /ABE. 
/ADE. /AKE.

Přimontovaný modulární konektor HAN 10B na svorkové skříni
se zajištěním jedním třmenem (na straně motoru krimpované
kontakty)

/AMB. /ABB. 
/ADB. /AKB.

Přimontovaný modulární konektor HAN 10B na svorkové skříni
s dvoutřmenovým zajištěním (na straně motoru krimpované
kontakty)21
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Označení Doplněk
/KCC 6 nebo 10pólová řadová svorka se svorkovými kontakty

/KC1 Připojení pohonu elektrické závěsné dráhy podle profilu C1
(směrnice VDI 3643). Alternativně pro kompaktnější oblast
připojení.

/IV Různé průmyslové konektory podle zákaznické specifikace

3.7.6 Ventilace

Označení Doplněk
/V Externí ventilátor

/VH Radiální ventilátor na víku ventilátoru

/Z Dodatečná setrvačná hmotnost (těžší ventilátor)

/AL Kovový ventilátor

/U Neventilované (bez ventilátoru)

/OL Neventilované (uzavřená strana B)

/C Ochranná stříška víka ventilátoru

/LF Vzduchový filtr

/LN Víko ventilátoru se sníženým hlukem

3.7.7 Uložení

Označení Doplněk
/NS Domazávací zařízení

/ERF Zesílené uložení na straně A s válečkovými ložisky

/NIB Izolované uložení na straně B

3.7.8 Condition Monitoring

Označení Doplněk
/DUB Diagnostic Unit Brake = kontrola brzd

/DUE Diagnostic Unit Eddy Current = kontrola funkcí a opotřebení
brzdy

3.7.9 Další doplňková provedení

Označení Doplněk
/DH Otvor pro odvod kondenzátu

/RI Zesílená izolace vinutí

/RI2 Zesílená izolace vinutí se zvýšenou odolností proti vnitřnímu
výboji

/2W Druhý konec hřídele na motoru / brzdovém motoru
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4 Mechanická instalace

UPOZORNĚNÍ
Při mechanické instalaci prosím bezpodmínečně respektujte bezpečnostní pokyny
uvedené v kapitole 2 tohoto návodu k obsluze.

Pokud je pohon na typovém štítku označen značkou FS, respektujte prosím
bezpodmínečně informace ohledně mechanické instalace uvedené v  příslušných
dodatcích tohoto návodu k obsluze nebo v odpovídající příručce.

4.1 Dříve než začnete

POZOR
Respektujte konstrukčně správnou montáž podle údajů na typovém štítku!

Pohon namontujte pouze po splnění následujících podmínek:
• Údaje na typovém štítku pohonu se shodují s  napěťovou sítí nebo s  výstupním

napětím frekvenčního měniče
• Pohon je nepoškozen (žádná poškození v důsledku přepravy či skladování)
• Veškeré přepravní ochrany jsou odstraněny.
• Je zajištěno splnění následujících skutečností:

– Teplota okolí je mezi –20 °C a +40 °C.
Upozorňujeme, že může být omezen také teplotní rozsah převodovky, viz
návod k obsluze převodovky
Je nutné respektovat lišící se údaje na typovém štítku. Podmínky v místě
použití musí odpovídat všem údajům na typovém štítku.

– Na místě se nevyskytují žádné oleje, kyseliny, plyny, výpary, záření atd.
– Instalační výška je max. 1000 m n.m.

Respektujte kapitolu Instalační výška (→ 2 61)
– Respektujte omezení snímačů
– Zvláštní konstrukce: Pohon je proveden v souladu s okolními podmínkami

Výše uvedené údaje se vztahují na standardní objednávky. Objednáte-li pohony
odlišující se od standardu, mohou se uvedené podmínky lišit. Odlišné podmínky si
proto vyhledejte v potvrzení zakázky.
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4.2 Dlouhodobé skladování motorů
• Zohledněte prosím životnost maziva kuličkových ložisek, sníženou o 10 % za rok

po skladování delším než jeden rok.
• U motorů s domazávacím zařízením, které byly skladovány déle než 5 let, byste

měli před uvedením do provozu domazat. Dodržujte údaje na mazacím štítku
motoru.

• Zkontrolujte, jestli motor z důvodu delší doby skladování není vlhký. Za tímto
účelem je nutné změřit odpor izolace (měřící napětí 500 V).

Odpor izolace (viz následující obrázek) je silně závislý na teplotě! Pokud odpor
izolace není dostatečný, musí být motor vysušen.

100

10

1

0,1
0 20 40 60 80

[ ˚C ]

[M   ]

173323019

Pokud je změřený odpor, v závislosti na teplotě okolí, v oblasti nad mezní
charakteristikou, je odpor izolace dostatečný. Pokud je hodnota pod mezní
charakteristikou, musí být motor vysušen.

4.2.1 Vysušení motoru
Zahřejte motor teplým vzduchem nebo přes oddělovací transformátor:
• teplým vzduchem

Motory DR.. s označením rotoru „J“: sušte výhradně teplým vzduchem!

 VAROVÁNÍ
Při sušení oddělovacím transformátorem možný vznik krouticího momentu na hřídeli
motoru.
Možné tělesné zranění.
• Motory DR.. s označením rotoru „J“ sušte výhradně teplým vzduchem.

Zapojení u schématu zapojení R13:

[1]

2336250251

[1] Transformátor
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Zapojení u schématu zapojení R72:
[1]

V3

T8

W3

T9

V2

T5

W2

T6

V1

T2

U1

T1

W1

T3

U3

T7

U2

T4

W4

T12

V4

T11

U4

T10

[2]

2343045259

[1] Svorkové desky motoru [2] Transformátor

Zapojení u schématu zapojení R76:

[1]

V1

T2

U1

T1

W1

T3

W2  W3

T6  T9

V2  V3

T5  T8

U2  U3

T4  T7

[2]

2343047179

[1] Svorkové desky motoru [2] Transformátor

Když je překročen minimální odpor izolace, ukončete proces sušení.
Svorkovou skříň zkontrolujte z hlediska následujících bodů:
• vnitřní prostor je suchý a čistý
• připojovací a upevňovací díly jsou bez koroze
• těsnění a těsnicí plochy jsou v pořádku
• kabelové průchodky jsou těsné, jinak je vyčistěte nebo vyměňte
• přes oddělovací transformátor

– zapojte vinutí do série (viz následující obrázky)
– pomocné střídavé napětí max. 10 % jmenovitého napětí s max. 20 %

jmenovitého proudu
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4.3 Pokyny pro instalaci motoru

 POZOR
Ostré hrany z důvodu otevřené drážky pro lícované pero.
Lehké úrazy.
• Vložte lícované pero do drážky pro lícované pero.
• Natáhněte ochranou hadici přes hřídel.

POZOR
V důsledku nesprávné montáže se pohon a případně instalované komponenty
mohou poškodit.
Možnost vzniku hmotných škod!
• Respektujte následující upozornění.

• Konce hřídelů motorů musí být řádně zbaveny antikorozních prostředků,
znečištění apod. (použijte běžné rozpouštědlo). Rozpouštědlo nesmí proniknout
k ložiskům a těsnicím kroužkům – poškození materiálu!

• Převodový motor montujte pouze v uvedené pracovní poloze na rovnou
základovou konstrukci, odolnou proti otřesům a deformacím.

• Pečlivě vyrovnejte motor a pracovní stroj, aby nebyla výstupní hřídel nepřípustně
zatěžována. Respektujte přípustné radiální a axiální síly.

• Vyhýbejte se nárazům a úderům na konce hřídele.
• Motory s vertikální pracovní polohou(M4/V1) chraňte vhodným krytem, například

doplňkem motoru /C „ochrannou stříškou“, proti vniknutí cizích těles nebo kapalin
do motoru.

• Dbejte na neomezený přísun chladicího vzduchu k motoru a na to, aby motor
nenasával žádný teplý odpadní vzduch ostatních agregátů.

• Vyvažte součásti, které se následně nasunují na hřídel, pomocí polovičního
lícovaného pera (hřídele motoru jsou vyváženy polovičním lícovaným perem).

• Stávající otvory pro odvod kondenzátu jsou uzavřeny odtokovou zátkou. Při
znečištění musejí být otvory pro odvod kondenzátu v pravidelných
intervalech kontrolovány z hlediska funkce a příp. vyčištěny.

• U brzdových motorů s ručním odbrzděním našroubujte ruční páku (u vracejícího
se ručního odbrzdění HR) nebo závitový kolík (u pevného ručního odbrzdění HF).

• Hřídel případně znovu chraňte proti korozi.

UPOZORNĚNÍ
DR..: K upevnění motorů s patkami z hliníku je nutné použít podložky s minimálně
dvojnásobným průměrem šroubů. Šrouby musejí odpovídat pevnostní třídě 8.8.
Nesmí být překročen utahovací moment dle VDI 2230-1.
DRN..: K upevnění motorů s patkami z hliníku je nutné použít podložky s vnějším
průměrem, který odpovídá dvojnásobnému průměru šroubů (např. DIN EN ISO
7090). Šrouby musejí odpovídat pevnostní třídě 8.8 až maximálně 10.9. Utahovací
moment platí podle VDI 2230-1. Maximálně přípustné délky šroubů činí pro DRN80 –
 90 = M8x20, pro DRN100 – 132S = M10x25.
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4.3.1 Instalace ve vlhkých prostorách nebo venku

• Pro přívody použijte vhodná kabelová šroubení podle předpisů pro instalaci
(v případě potřeby použijte redukce).

• Svorkovou skříň orientujte pokud možno tak, aby kabelové přívody směřovaly
dolů.

• Kabelové přívody dobře utěsněte.
• Před opětovnou montáží důkladně vyčistěte těsnicí plochy svorkové skříně a jejího

víka; zkřehlá těsnění vyměňte!
• V  případě potřeby opravte ochranný antikorozní nátěr (zejména na přepravních

okách).
• Zkontrolujte stupeň ochrany.
• Hřídel ošetřete vhodným ochranným prostředkem proti korozi.

4.4 Tolerance při montážních pracích

Konec hřídele Příruby
Tolerance průměru podle EN 50347
• ISO j6 u Ø ≤ 28 mm
• ISO k6 u Ø ≥ 38 mm až ≤ 48 mm
• ISO m6 u Ø ≥ 55 mm
• Středicí otvor podle DIN 332, tvar

DR..

Tolerance souososti okrajů podle EN
50347
• ISO j6 u Ø ≤ 250 mm
• ISO h6 u Ø ≥ 300 mm

4.5 Nasazení vstupních prvků
Vstupní prvky, které se nasazují na konec hřídele motoru, např. pastorky, je třeba
nasazovat za tepla, aby u  samostatně stojících motorů nedošlo k  poškození např.
snímače.
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4.6 Ruční odbrzdění HR/HF
4.6.1 Ruční odbrzdění HF

Pomocí doplňkového ručního odbrzdění HF je možné brzdu BE.. trvale mechanicky
odbrzdit pomocí závitového kolíku a odbrzďovací páky.
Při montáži je závitový kolík z  výroby zašroubován tak, aby nemohl vypadnout
a  zároveň aby nedošlo k  žádnému ovlivnění brzdného účinku. Závitový kolík je
samojisticí s  nylonovým povlakem, aby nemohlo dojít k  nechtěnému zašroubování
nebo vypadnutí.
Při aktivaci pevného ručního odbrzdění HF postupujte následujícím způsobem:
• Zašroubujte závitový kolík tak, aby odbrzďovací páka neměla žádnou vůli. Navíc

zašroubujte závitový kolík cca o 1/4 až 1/2 otáčky, aby došlo k ručnímu odbrzdění
brzdy.

Při zrušení pevného ručního odbrzdění HF postupujte následujícím způsobem:
• Závitový kolík vyšroubujte alespoň tak, aby se plně obnovila podélná vůle (viz kap.

Dodatečná montáž ručního odbrzdění HR/HF (→ 2 35)) na ručním odbrzdění.

 VAROVÁNÍ
Chybná funkce ručního odbrzdění kvůli nesprávné instalaci brzdy, např. pokud je
závitový kolík příliš zašroubován.
Smrt nebo těžká zranění.
• Veškeré práce na brzdě smí provádět pouze odborný personál s  příslušnou

kvalifikací!
• Před uvedením do provozu zkontrolujte správnou funkci brzdy.
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4.6.2 Dodatečná montáž ručního odbrzdění HR/HF

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí pohmoždění kvůli neúmyslnému rozběhnutí motoru.
Smrt nebo těžká poranění.
• Před započetím prací odpojte motor, brzdu a případný externí ventilátor od

napájení a zajistěte je proti neúmyslnému zapnutí!
• Při provádění činností postupujte přesně podle následujících kroků!

1. Demontáž:
• Demontujte případné externí ventilátory a inkrementální snímače

Viz kapitola „Přípravné práce při údržbě motoru a brzdy“ (→ 2 105).
• Víko příruby nebo ventilátoru [35], pojistná podložka [32] a ventilátor [36]

2. Montáž ručního odbrzdění:
• u BE05 – BE11:
– Sejměte těsnicí kroužek [95]
– Našroubujte závrtné šrouby [56] a zalepte je, nasaďte těsnicí kroužek ručního

odbrzdění [95] a zarazte válcový kolík [59].
– Namontujte odbrzďovací páku [53], kuželové pružiny [57] a stavěcí matice [58].
• u B20 – BE122:
– Našroubujte závrtné šrouby [56].
– Namontujte odbrzďovací páku [53], kuželové pružiny [57] a stavěcí matice [58].

3. Pomocí stavěcích matic nastavte podélnou vůli „s“ mezi kuželovými pružinami
(ploché) a stavěcími maticemi (viz následující obrázek).
Podélná vůle „s“ je nutná, aby při opotřebení brzdového obložení bylo mož-
né přitáhnout přítlačný kotouč. V opačném případě nelze zaručit bezpečné
brzdění.

s

177241867

Brzda Podélná vůle s
mm

BE05, BE1, BE2, 1,5

BE5 1,7

BE11, BE20, BE30, BE32, BE 60, BE62,
BE120, BE122

2

4. Demontované součásti opět namontujte.
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4.7 Montáž externího snímače
Pokud byl objednán pohon s externím snímačem, dodá SEW-EURODRIVE pohon s
přiloženou spojkou. Při provozu bez externího snímače nesmí být spojka
namontována.

4.8 Montáž adaptéru pro montáž snímače XV.. na motory DR..71 – 225, DRN80 –
225

Při objednání adaptéru pro montáž snímače XV.. je k motoru dodán adaptér a spojka,
které budou namontovány zákazníkem.
Na následujícím obrázku je uveden příklad montáže spojky a adaptéru:

[361] / [170][269]

[212]

[225]

[251] [232]

[D]

[D]

[220] [22]

[E][F] [C] [B] [A]

[E] [C] [B] [A]

3633163787

[22] Šroub [361] Prodloužený kryt ventilátoru
[170] Víko externího ventilátoru [269] Průchodka
[212] Víko příruby [A] Adaptér
[220] Snímač [B] Upevňovací šroub
[225] Mezipříruba (odpadá u XV1A) [C] Centrální upevňovací šroub
[232] Šrouby (pouze u XV1A a XV2A) [D] Spojka (rozpínací spojka nebo spojka pro plné

hřídele)
[251] Upínací kotouče (pouze u XV1A a XV2A) [E] Upevňovací šroub

[F] Šroub

1. Demontujte případný prodloužený kryt ventilátoru [361] nebo víko externího
ventilátoru [170].

2. U XV2A a XV4A: Demontujte mezipřírubu [225].
3. Spojku [D] se šroubem [C] zašroubujte do vrtání snímače hřídele motoru.

DR..71 – 132, DRN80 – 132S: Utáhněte šroub [C] utahovacím momentem 3 Nm.
DR..160 – 225, DRN132M – 225: Utáhněte šroub [C] utahovacím momentem
8 Nm.

4. Adaptér [A] nasaďte na snímač [220] a  utáhněte upevňovacím šroubem [B]
s utahovacím momentem 3 Nm.
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5. U XV2A a XV4A: Mezipřírubu [225] namontujte pomocí šroubu [F] s utahovacím
momentem 3 Nm.

6. Snímač s  adaptérem nasaďte na spojku [D] a  utáhněte upevňovací šroub [E]
utahovacím momentem 3 Nm.

7. U XV1A a XV2A: Uspořádejte upínací kotouče [251] s upevňovacími šrouby [232],
vložte je do kruhové drážky snímače [220] a našroubujte utahovacím momentem
3 Nm.

8. U XV3A a XV4A: Montáž provedená zákazníkem pomocí vrtání v plechu snímače.

21
92

73
24

/C
S 

– 
07

/2
01

5



4 Mechanická instalace
Montáž snímače na montážní adaptér EV.. / AV.. na motorech DR..250 – 280, DRN250 – 280

Návod k obsluze – Třífázové motory38

4.9 Montáž snímače na montážní adaptér EV.. / AV.. na motorech DR..250 – 280,
DRN250 – 280

Při objednání adaptéru pro montáž snímače EV../AV.. je k  motoru dodána spojka,
která bude namontována zákazníkem.
Na následujícím obrázku je uveden příklad montáže spojky:

[A]
[1458]

[233]
[225]

[226]
[220]

[251]
[232]

[269]

[34]

[33]

[361]

[35]

[22]

[1459]

[1460] [1461] [1462]

[1489]

[1498]

[1497]

[1496]

9007206970704907

[22] Šroub [361] Prodloužený kryt ventilátoru (normální/dlouhý)
[33] Podložka [1458] Šroub
[34] Šroub [1459] Klecová matice
[35] Víko ventilátoru [1460] Vějířovitá podložka
[220] Snímač [1461] Podložka
[225] Mezipříruba (volitelná) [1462] Šroub
[226] Šroub [1489] Zemnicí pás
[232] Šrouby (dodávány k .V1A a .V2A) [1496] Vějířovitá podložka
[233] Spojka [1497] Podložka
[251] Upínací kotouče (dodávány k .V1A a .V2A) [1498] Šroub
[269] Průchodka [A] Adaptér pro montáž snímače

1. Demontujte případný prodloužený kryt ventilátoru [361]. Uvolněte šrouby [34].
• U doplňku Externí ventilátor /V: Demontujte víko externího víko

ventilátoru[170]. Uvolněte šrouby [22].
2. Nasaďte spojku [233] o průměru 14 mm na čep adaptéru pro montáž snímače [A].

Přes štěrbiny v adaptéru pro montáž snímače [A] utáhněte šroub upínacího středu
spojky [233] utahovacím momentem 3 Nm.

3. U doplňku EV2/3/4/5/7A, AV2/3/4/5/7A: Namontujte mezipřírubu [225] pomocí
šroubů [226] na adaptér pro montáž snímače [A]. Utahovací moment musí být
3 Nm.

4. Namontujte upínací kotouče [251] pomocí šroubů [232] na adaptér pro montáž
snímače [A]. Šrouby [232] pouze přiložte.
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5. Snímač [220] připevněte na adaptér pro montáž snímače [A], resp. mezipřírubu
[225]. Hřídel snímače [220] zasuňte do spojky [233]. Upínací podložky zatočte do
uložení snímače [220] a utáhněte šrouby [232] momentem 3 Nm. Šroub upínacího
středu spojky [233] utáhněte na straně snímače momentem 3 Nm.

6. Protáhněte kabel snímače [220] kabelovou průchodkou [269]. Kabelovou
průchodku [269] zasuňte do prodlouženého krytu ventilátoru [361].
• U doplňku Externí ventilátor /V: Kabelovou průchodku zasuňte do víka

externího ventilátoru [170].
7. Prodloužený kryt ventilátoru namontujte pomocí šroubů [34] a  podložek [33] na

víko ventilátoru.
• U doplňku Externí ventilátor /V: Namontujte víko externího ventilátoru [170]

pomocí šroubů [22].

4.9.1 Adaptér pro montáž snímače XH..
Adaptéry pro montáž snímače XH1A, XH7A a XH8A pro snímače otáček duté hřídele
jsou při dodání pohonu kompletně předmontovány.
Při montáži snímače postupujte podle popisu v  kapitole „Přípravné práce při údržbě
motoru a brzdy“ (→ 2 105).
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4.10 Svorková skříň
4.10.1 Otočení svorkové skříně

Na následujícím obrázku je zobrazeno uspořádání svorkové skříně v  provedení se
svorkovou deskou:

[123]

[111]

[a]
[131]

[b]

[c]

[119]

7362206987

[111]Těsnění [a] Svorka
[119]Upevňovací šrouby 

svorkové skříně (4 x)
[b] Upevňovací šrouby 

pomocné svorky (2 x)
[123]Upevňovací šrouby 

víka svorkové skříně (4 x)
[c] Upevňovací plech

[131]Těsnění

Při otočení svorkové skříně postupujte takto:
1. Uvolněte šrouby [123] na víku svorkové skříně a víko sejměte.
2. Případné svorky [a] sejměte.
3. Uvolněte upevňovací šrouby [119] svorkové skříně.
4. Očistěte těsnicí plochy na nástavci statoru, dolní části svorkové skříně a víku.
5. Zkontrolujte těsnění [111 a 131], zda není poškozeno, a případně jej vyměňte.
6. Otočte svorkovou skříň do požadované polohy. Uspořádání pomocných svorek

najdete v příloze.
7. Dolní část svorkové skříně utáhněte níže uvedenými utahovacími momenty:

• DR..71 – 132, DRN80 – 132S: 5 Nm
• DR..160 – 225, DRN132M – 225: 25,5 Nm
Nezapomeňte na případný upevňovací plech [c]!

8. Víko svorkové skříně utáhněte níže uvedenými utahovacími momenty:
• DR..71 – 132, DRN80 – 132S: 4 Nm
• DR..160, DRN132M/L: 10,3 Nm
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• DR..180 – 225, DRN160 – 225 (provedení z hliníku): 10,3 Nm
• DR..180 – 225, DRN160 – 225 (provedení z šedé litiny): 25,5 Nm
Dbejte na správné usazení těsnění!

4.10.2 Svorková skříň se závitem NPT
Kabelové průchodky nelze ve svorkových skříních se závitem NPT ve všech
případech zašroubovat na doraz (O-kroužek).

NPT

14949925387

SEW-EURODRIVE doporučuje utěsnit průchodku teflonovou páskou nebo
prostředkem Loctite®.
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4.11 Doplnění (doplněk /F.A) nebo přemontování (doplněk /F.B) patek motoru
Na následujícím obrázku je uvedeno zařízení DR..280 s doplňkem /F.A (doplnitelné
patky).

[16]

[1457]

[90]

18014406536422539

[16] Stator [1457] Závitový kolík
[90] Patka  z označených ploch odstraňte lak

Závitové otvory na šroubových uchyceních patek jsou uzavřeny závitovými kolíky
[1457]. Kontaktní plochy na patkách [90] a statoru [16] jsou nalakovány.
1. Vyšroubujte závitové kolíky [1457]. Vyjměte závitové kolíky jen ze závitů, do nichž

se našroubují šrouby [94] patek. U DR..250/280, DRN250/280 jsou to 4 kusy, u
DRN315 je to 6 kusů.

2. Z kontaktních ploch statoru [16] odstraňte lak (viz značka v „příkladovém obrázku
DR..280“ výše). U DR..250/280, DRN 250/280 je to 8 souvislých ploch, u DRN315
pak 12. 
Společnost SEW-EURODRIVE doporučuje použít jako nástroj dláto nebo plochý
škrabák. Odstraňte lak pouze z ploch, na které budou našroubovány patky. Při
výběru kontaktních ploch postupujte podle obrázku „Polohy svorkové skříně“ níže.
V případě potřeby lze na kontaktní plochy po odstranění laku nanést tenkou vrstvu
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ochrany proti korozi.
Níže jsou uvedeny možné polohy svorkové skříně: 

0° 270° 180°

9007211165643403

3. Z kontaktních ploch patek [90] odstraňte lak (viz značka v  „příkladovém obrázku
DR..280“ výše). Společnost SEW-EURODRIVE doporučuje použít jako nástroj
dláto nebo plochý škrabák. V případě potřeby lze na kontaktní plochy po
odstranění laku nanést tenkou vrstvu ochrany proti korozi.

4. Našroubujte patky [90] pomocí šroubů [94] a  podložek [93] k motoru. Utahovací
moment šroubů [94] musí činit 410  Nm. Šrouby jsou mikro-zapouzdřeny.
Zašroubování a utahování musí proto probíhat plynule.

5. V případě potřeby můžete po našroubování patek [90] nanést na dělicí spáru lak
nebo ochranu proti korozi.
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4.11.1 Změna polohy patek motoru

[94]
[93]

[90]

[16]

7741968395

[16] Stator [93] Podložka
[90] Patka [94] Šroub

Při přemontování patek do jiné polohy je nutné věnovat pozornost následujícím
bodům
• Šrouby [94] je nutné po vyšroubování zkontrolovat, zda není poškozen závit.
• Předchozí mikrokapsli je nutné odstranit.
• Otáčky závitů šroubů [94] je nutné vyčistit.
• Na otáčky závitů šroubů [94] je nutné před zašroubováním opětovně nanést

vysoce pevnou zajišťovací hmotu na závity.
• Závitové kolíky vyjmuté z nových montážních poloh lze znovu použít v otvorech na

předchozích montážních polohách. Po našroubování závitových kolíků [1457] do
otevřených závitových otvorů ve statoru [16] lze v případě potřeby nanést lak nebo
ochranu proti korozi na holá místa kontaktních ploch statoru.
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4.12 Doplňky
4.12.1 Vzduchový filtr LF

Vzduchový filtr z  fleecové látky se montuje před mřížku ventilátoru. Pro vyčištění je
možné filtr snadno demontovat a znovu namontovat.
Vzduchový filtr zabraňuje víření a  rozptylování prachu a  dalších částic společně
s nasátým vzduchem. Dále zamezuje ucpávání kanálů mezi chladicími žebry nasátým
prachem.
Ve velmi prašných prostředích vzduchový filtr chrání chladicí žebra před znečištěním
nebo zacpáním.
V  závislosti na intenzitě znečišťování je třeba vzduchový filtr čistit nebo vyměňovat.
Vzhledem k rozdílným podmínkám provozu a instalace každého pohonu není možné
v této souvislosti uvést konkrétní intervaly údržby.

Technické údaje Vzduchový filtr
Certifikace Veškeré certifikace

Teplota okolí -40 °C až +100 °C

Možno namontovat na motory
v následujících konstrukčních velikostech

DR.71 – 132

Materiál filtru Viledon PSB290SG4 Fleece
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4.12.2 Montážní adaptér pro měřicí vsuvku
SEW-EURODRIVE dodává pohony podle zadání k objednání následovně:
• s vrtáním
• s vrtáním a přiloženými měřicími vsuvkami
Na následujícím obrázku je ukázán například motor s vrtáními a vloženými měřicími
vsuvkami [1]:

[1]

[1]

9007201960947467

[1] Vrtání s vloženými měřicími vsuvkami

Při umístění zákaznického měřicího přístroje postupujte takto:
• Z vrtání odstraňte ochranné zátky.
• Do vrtání na motoru vložte měřicí vsuvky a utáhněte je utahovacím momentem 15

Nm.
• Montážní adaptér měřicího přístroje zasuňte do měřicích vsuvek.
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4.12.3 2. konec hřídele s volitelným krytem
Společnost SEW-EURODRIVE dodává doplňkové vybavení „2. konec hřídele“
s  vloženým lícovaným perem (dodatečné zajištění lepicí páskou). Standardně není
dodáván žádný kryt. Ten lze volitelně objednat pro konstrukční velikosti DR..71 – 280,
DRN80 – 280.

UPOZORNĚNÍ
Motor smí být provozován pouze s vhodným zajištěním lícovaného pera.

Na následujících obrázcích jsou uvedeny rozměry krytů:

Standard pro DR..71 – 132, DRN80 – 132S, 
DR..250/280, DRN250/280
Volitelné pro DR..160 – 225, 
DRN132M – 225

Standard pro DR..160 – 225, 
DRN132M – 225M

EA

D
A

L2L3

L4LB/LBS 1)

[4] [79]

[83]

[1553]

LB/LBS 1) X

[34]

EA

D
A

L1

[361]

[4]

9007202774332939

[4] Drážka pro lícované pero [361] Prodloužený kryt ventilátoru
[34] Šroub do plechu [1553] Klecová matice
[79] Krytka LB/LBS Délka motoru/brzdového motoru
[83] Šroub se šestihrannou

hlavou
1) Rozměry viz katalog „Třífázové motory“

21
92

73
24

/C
S 

– 
07

/2
01

5



4 Mechanická instalace
Doplňky

Návod k obsluze – Třífázové motory48

Rozměry

Konstrukční velikost motoru DA EA L1 L2 L3 L4 X
DR.. DRN..
DR..71 – 11 23 2 – 2 – 91,5

DR..71 /BE – – – 88

DR..80 DRN..80 14 30 2 – 2 – 95,5

DR..80 /BE DRN..80 /BE – – 94,5

DR..90 DRN..90 14 30 2 – 2 – 88,5

DR..90 /BE DRN..90 /BE – – 81

DR..100 DRN..100 14 30 2 – 2 – 87,5

DR..100 /BE DRN..100 /BE – – 81

DR..112 – 132 DRN..112 – 132S 19 40 3,5 – 3,5 – 125

DR..112 – 132 /BE DRN..112 – 132S /BE – – 120,5

DR..160 DRN..132M/L 28 60 4 122 3,5 124 193

DR..160 /BE DRN..132M/L /BE 187

DR..180 DRN..160 – 180 38 80 4 122 3,5 122 233

DR..180 /BE DRN..160 – 180 /BE 236

DR..200 – 225 DRN..200 – 225 48 110 5 122 5 122 230

DR..200 – 225 /BE DRN..200 – 225 /BE 246

DR..250/280 DRN..250/280 55 110 3 – 3 – 243,5
DR..250/280 /BE DRN..250/280 /BE
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5 Elektrická instalace
Pokud motor obsahuje bezpečnostní komponenty, je třeba respektovat následující
bezpečnostní upozornění:

 VAROVÁNÍ
Deaktivace funkčních bezpečnostních zařízení.
Smrt nebo těžká zranění.
• Veškeré práce na prvcích funkční bezpečnosti smí vykonávat pouze odborný

personál s příslušnou kvalifikací.
• Veškeré práce na prvcích funkční bezpečnosti je třeba provádět důsledně podle

informací uvedených v  tomto návodu k  obsluze a  v příslušném dodatku
k návodu. V případě nedodržení těchto zásad zaniká nárok na záruční plnění.

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Smrt nebo těžká poranění!
• Dbejte na následující pokyny:

• Při instalaci bezpodmínečně respektujte bezpečnostní pokyny uvedené
v kapitole 2!

• Pro spínání motoru a brzdy používejte spínací kontakty spotřební kategorie AC-3
podle EN 60947-4-1.

• Pro spínání brzdy při napětí 24 V DC použijte spínací kontakty spotřební kategorie
DC-3 podle EN 60947-4-1.

• U motorů napájených měničem respektujte příslušné pokyny pro zapojení vydané
výrobcem měniče.

• Respektujte návod k obsluze měniče.

5.1 Doplňující předpisy
Při navrhování elektrických zařízení je třeba respektovat všeobecně platné předpisy
pro instalaci elektrických nízkonapěťových přístrojů (např. DIN  IEC  60364,
DIN EN 50110).

5.2 Použití schémat a plánů zapojení
Připojení motoru se provádí podle připojovacího schématu, které je přiložené
k  motoru. Pokud schéma zapojení chybí, nesmí být motor připojen a  uveden do
provozu. Platná schémata vám zdarma poskytne SEW-EURODRIVE.
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5.3 Pokyny pro zapojení
Při instalaci dbejte na dodržení bezpečnostních pokynů.

5.3.1 Ochrana před poruchou ovládání brzdy
Aby bylo zabráněno poruchám ovládání brzdy, musí být brzdová přívodní vedení vždy
položena odděleně od ostatních nestíněných výkonových kabelů s fázovým proudem.
Výkonové kabely s fázovým proudem jsou obzvláště tyto:
• Výstupní vedení frekvenčních měničů a servoměničů, pozvolný rozběh a brzdová

zařízení
• Přívodní vedení brzdových odporů apod.
U motorů provozovaných v  síti a  při používání odpojení na straně stejnoměrného
a  střídavého proudu musí být propojení mezi brzdovým usměrňovačem a  externím
kontaktem stykače odděleno od napájení motoru v samostatném výkonovém kabelu.

5.3.2 Ochrana před poruchami ochranných zařízení motoru
Kvůli ochraně před poruchami ochranných zařízení motorů SEW (teplotních
snímačů TF):
• smějí být zvlášť odstíněné přívody pokládány v  jednom kabelu společně

s taktovanými výkonovými vodiči,
• nepokládejte nestíněné přívody společně v  jednom kabelu s  taktovanými

výkonovými vodiči.

5.4 Zvláštnosti při provozu s frekvenčním měničem
U  motorů napájených měničem je třeba respektovat příslušné pokyny pro zapojení
vydané výrobcem měniče. Dodržujte bezpodmínečně návod k  obsluze frekvenčního
měniče.

5.4.1 Motor s frekvenčním měničem od SEW-EURODRIVE
Provoz motoru byl ověřen na frekvenčních měničích SEW-EURODRIVE. Zároveň byla
potvrzena nezbytná napěťová odolnost motorů a  rutinní postupy při uvedení do
provozu byly nastaveny podle dat motoru. Třífázový motor DR../DRN.. lze bez obav
používat se všemi frekvenčními měniči SEW-EURODRIVE. Za tímto účelem uveďte
motor do provozu podle popisu v návodu k obsluze frekvenčního měniče.
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5.4.2 Motor s externím měničem
Provoz motorů SEW-EURODRIVE na frekvenčních měničích jiných výrobců je
přípustný, nedojde-li na svorkách motoru k překročení impulzních napětí uvedených
na následujícím obrázku.

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

[1]

[2]

[3]

2.2

[4]

[5]

[6]

[µs]

U
L

L
 [

k
V

]

[7]

[8]

9007203235332235

[1] Přípustné impulzní napětí třífázových motorů DR.., DRN.. se zesílenou izolací
a zvýšenou odolností vůči vnitřním výbojům (/RI2)

[2] Přípustné impulzní napětí třífázových motorů DR.., DRN.. se zesílenou izolací (/
RI)

[3] Přípustné impulzní napětí dle NEMA MG1 Part 31, UN ≤ 500 V

[4] Přípustné impulzní napětí dle IEC 60034-25, křivka mezních hodnot A pro
jmenovité napětí UN ≤ 500 V, zapojení do hvězdy

[5] Přípustné impulzní napětí dle IEC 60034-25, křivka mezních hodnot A pro
jmenovité napětí UN ≤ 500 V, zapojení do trojúhelníku

[6] Přípustné impulzní napětí dle IEC 60034-17

[7] Doba vzrůstu napětí

[8] Přípustné impulzní napětí

Izolační třída je stanovena dle napětí.
• ≤ 500 V = standardní izolace
• ≤ 600 V = /RI
• > 600 V – 690 V = /RI2
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UPOZORNĚNÍ
Dodržení mezních hodnot musí být ověřeno a zohledněno dle níže uvedeného
postupu:
• velikost napájecího napětí na externím měniči
• práh použití napětí brzdového spínače
• druh provozu motoru (motorový/generátorový)

→ Dojde-li k  překročení přípustného impulzního napětí, je nutné zavést omezující
opatření, např. filtry, tlumivky nebo speciální kabely motoru. Informujte se
u výrobce frekvenčního měniče.
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5.5 Vnější uzemnění na svorkové skříni, NF uzemnění
Kromě vnitřního připojení ochranného vodiče lze také namontovat NF uzemnění
zvnějšku na svorkovou skříň. To není standardně namontováno.
NF uzemnění lze objednat kompletně předem namontované z  výroby. U motorů
DR..71 – 132, DRN80 – 132S je navíc nezbytná svorková skříň z hliníku nebo šedé
litiny, dimenzovaná pro připojení brzd. U motorů DR..160 – 225, DRN132M – 225 lze
tento doplněk kombinovat se všemi svorkovými skříněmi.
Tento doplněk lze kombinovat s VF uzemněním (→ 2 54).

UPOZORNĚNÍ
Veškeré součásti NF uzemnění jsou zhotoveny z nerezové oceli.

DR..71 – 132, DRN80 – 132S

[1]

8024328587

[1] NF uzemnění na svorkové skříni

DR..160 – 225, DRN132M – 225

[1]

8026938379

[1] NF uzemnění na svorkové skříni
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5.6 Zlepšení uzemnění (elektromagnetická kompatibilita), VF uzemnění
Pro lepší uzemnění s  nízkou impedancí při vysokých frekvencích doporučujeme
následující připojení. Společnost SEW-EURODRIVE doporučuje používat spojovací
prvky chráněné před korozí.
VF uzemnění není standardně namontováno.
Doplněk VF uzemnění lze kombinovat s NF uzemněním na svorkové skříni.
Má-li být dodatečně k VF uzemnění namontováno také NF uzemnění, lze vodič položit
na stejném místě.
Doplněk VF uzemnění lze objednat takto:
• předem kompletně smontovaný nebo jako
• sadu „zemnicí svorka“ určenou k  montáži zákazníkem, objednací čísla viz

následující tabulka.

Konstrukční velikost motoru Objednací číslo sady „zemnicí
svorka“

DR..71S/M
DR..80S/M, DRN80

1363 3953

DR..90M/L, DRN90

DR..100M, DRN100LS

DR..100L – 132, DRN100L – 132S 1363 3945
DR..160 – 225, DRN132M – 225
s hliníkovou svorkovou skříní

UPOZORNĚNÍ
Veškeré součásti sady jsou zhotoveny z nerezové oceli.

UPOZORNĚNÍ
Další informace k uzemnění najdete v dokumentaci Praxis der Antriebstechnik (Praxe
techniky pohonů) v  části „EMV in der Antriebstechnik“ (Elektromagnetická
kompatibilita v technice pohonů).

UPOZORNĚNÍ
Použijete-li 2 nebo více zemnicích pásů, je nutné je upevnit delším šroubem.
Udávané utahovací momenty platí pro tloušťku pásu t ≤ 3 mm.

21
92

73
24

/C
S 

– 
07

/2
01

5



5Elektrická instalace
Zlepšení uzemnění (elektromagnetická kompatibilita), VF uzemnění

Návod k obsluze – Třífázové motory 55

5.6.1 Konstrukční velikost DR..71S/M, DR..80S/M, DRN80 s uzemněním HF(+NF)

[1]

[2]

[3]

[4]

[3]

[5]

8026768011

[1] Použití předlitého vrtání na skříni
statoru

[4] Zemnicí pás (není v rozsahu dodávky)

[2] Vějířovitá podložka [5] Závitořezný šroub DIN 7500 M6 x 16,
utahovací moment 10 Nm

[3] Podložka 7093

5.6.2 Konstrukční velikost DR..90M/L, DRN90 s uzemněním HF(+NF)

[1]

[2]

[3]

[4]

[3]

[5]

8026773131

[1] Použití předlitého vrtání na skříni
statoru

[4] Zemnicí pás (není v rozsahu dodávky)

[2] Vějířovitá podložka [5] Závitořezný šroub DIN 7500 M6 x 16,
utahovací moment 10 Nm

[3] Podložka 7093
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5.6.3 Konstrukční velikost DR..100M, DRN100LS s VF(+NF) uzemněním

[1]

[2]

[4]

[3]

[5]

[3]

18014402064551947

[1] Použití předlitého vrtání na skříni
statoru

[4] Zemnicí pás (není v rozsahu dodávky)

[2] Vějířovitá podložka [5] Závitořezný šroub DIN 7500 M6 x 16,
utahovací moment 10 Nm[3] Podložka 7093

5.6.4 Konstrukční velikost DR..100L – 132, DRN100L – 132S s VF(+NF) uzemněním

[1]

[2]

[4]

[3]

[5]

[3]

18014402064551947

[1] Použití závitového otvoru pro nosná
oka

[4] Zemnicí pás (není v rozsahu dodávky)

[2] Vějířovitá podložka DIN 6798 [5] Šroub se šestihrannou hlavou ISO
4017 M8 x 18, utahovací moment
10 Nm

[3] Podložka 7089 / 7090
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5.6.5 Konstrukční velikost DR..160 – 315, DRN132M – 315 s VF(+NF) uzemněním
[1]

[2]

[4]

[3]

[5]

[3]

9007202821668107

[1] Použití závitového otvoru na svorkové skříni
[2] Vějířovitá podložka DIN 6798
[3] Podložka 7089 / 7090
[4] Zemnicí pás (není v rozsahu dodávky)
[5] • Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 M8 x 18 (u hliníkových svorkových

skříní konstrukčních velikostí DR..160 – 225, DRN132M – 225), utahovací
moment 10 Nm

• Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 M10 x 25 (u svorkových skříní
z šedé litiny konstrukčních velikostí DR..160 – 225, DRN132M – 225),
utahovací moment 10 Nm

• Šroub se šestihrannou hlavou ISO 4017 M12 x 30 (u svorkových skříní
konstrukční velikosti DR../DRN250 – 315), utahovací moment 15,5 Nm
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5.7 Zvláštní požadavky při spínacím provozu
Při spínacím provozu motorů je třeba vhodným zapojením vyloučit možné poruchy
spínacího zařízení. Směrnice EN  60204 (Elektrické vybavení strojů) požaduje
odrušení vinutí motoru kvůli ochraně numerických a programovatelných řídicích prvků.
SEW‑EURODRIVE doporučuje použít ochranné zapojení na spínacích členech, neboť
převážně spínací procesy bývají příčinou poruch.
Pokud je v dodávce pohonu obsažen motor s připraveným ochranným zapojením, je
třeba nutně dodržet přiložené schéma.

5.8 Zvláštnosti u motorů s klidovým momentem a mnohopólových motorů
V  závislosti na konstrukčním provedení může při odpojování motorů s  klidovým
momentem a  mnohopólových motorů docházet ke vzniku velmi vysokých
indukovaných napětí. SEW-EURODRIVE proto doporučuje provést ochranu
zapojením varistoru podle následujícího obrázku. Velikost varistorů je kromě jiného
závislá na četnosti spínání – dbejte na správnou konfiguraci!

U

U1

U U

V 1 W

(T1) (T2) (T3)

1

2454566155
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5.9 Zvláštní charakteristiky jednofázových motorů

Rozsah dodávky a uspořádání motoru
Třífázový motor DRK.. je dodáván s  namontovaným provozním kondenzátorem ve
svorkové skříni. Součástí dodávky nejsou např. spouštěcí relé, odstředivý spínač nebo
rozběhový kondenzátor.

[112]

[1160]

[1659]

[131]

[277 / 1667]

[132]

[123]

11937647627

[112] Svorková skříň [277]/[1667] Kondenzátor
[1660] Těsnění [132] Víko svorkové skříně
[1659] Spojovací kus [123] Šroub
[131] Těsnění
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5.9.1 Připojení jednofázového motoru

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem kvůli neúplně vybitým kondenzátorům.
Smrt nebo těžká poranění
• Po odpojení od sítě vyčkejte 5 sekund, než otevřete svorkovou skříňku.

Jednofázový motor DRK je dodáván s jedním nebo dvěma vestavěnými a připojenými
provozními kondenzátory. Platí údaje uvedené v kapitole Technické údaje (→ 2 188).

UPOZORNĚNÍ
V případě výměny provozních kondenzátorů instalovaných firmou SEW-EURODRIVE
smí být použity pouze kondenzátory se shodnými technickými parametry.

UPOZORNĚNÍ
Rozběh pod plnou zátěží pouze s provozními kondenzátory není možný.

Potřebné díly, které nejsou součástí dodávky, je třeba zakoupit ve specializovaném
obchodě a připojit podle příslušných návodů a schémat (→ 2 211).
Při připojování postupujte následujícím způsobem:
• Sejměte víko svorkové skříně [132].
• Sejměte mezikus [1659] s provozními kondenzátory [277]/[1667].
• Připojení podle dodaných schémat.
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5.10 Okolní podmínky během provozu
5.10.1 Teplota okolí

Pokud není na typovém štítku vyznačeno jinak, je třeba zajistit dodržení teplotního
rozsahu od –20  °C do +40  °C. Motory vhodné pro provoz při vyšších nebo nižších
teplotách okolí mají speciální označení na typovém štítku.

5.10.2 Instalační výška
Jmenovité údaje uvedené na typovém štítku platí pro nadmořské výšky nejvýše do
1  000 m n.m. U  nadmořských výšek nad 1  000 m n. m. je třeba tuto okolnost
respektovat při konfiguraci motorů a převodových motorů.

5.10.3 Škodlivé záření
Motory nesmí být vystaveny žádnému škodlivému záření (např. ionizujícímu záření).
V případě pochybností kontaktujte SEW-EURODRIVE.

5.10.4 Škodlivé plyny, výpary a prach
Třífázové motory DR../DRN.. jsou opatřeny těsněními, která jsou vhodná pro použití
v souladu s určeným účelem.
Bude-li motor používán v prostředích s vyšším okolním zatížením, např. při zvýšených
hodnotách ozonu, lze motory DR../DRN.. volitelně vybavit kvalitnějšími těsněními.
V  případě pochyb o  odolnosti vůči okolnímu zatížení se obraťte na společnost
SEW‑EURODRIVE.
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5.11 Pokyny pro připojení motoru

UPOZORNĚNÍ
Respektujte prosím bezpodmínečně platné schéma připojení! Pokud toto schéma
chybí, nesmí se motor připojovat ani uvádět do provozu. Platná schémata vám
zdarma poskytne SEW-EURODRIVE.

UPOZORNĚNÍ
Ve svorkové skříni se nesmí nacházet žádná cizorodá tělesa, nečistoty a  vlhkost.
Nepotřebné otvory pro protažení kabelů a samotnou skříň uzavřete tak, aby nebylo
možné vniknutí prachu a vody.

Při připojování motoru dodržujte následující body:
• Zkontrolujte průřez kabelů.
• Správně uspořádejte propojky svorek.
• Přívody a ochranný vodič pevně přišroubujte.
• Připojovací vedení musí volně ležet, aby nemohlo dojít k poškození izolace.
• Dodržujte potřebné vzdálenosti, viz kap. „Elektrické připojení“.
• Ve svorkové skříni: překontrolujte přípojky vinutí a případně je dotáhněte.
• Připojení provádějte podle přiloženého schématu.
• Nesmí vyčnívat konce kabelů.
• Motor připojte v souladu s předepsaným směrem otáčení.
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5.12 Připojení motoru přes svorkovnici
5.12.1 Podle schématu R13

Uspořádání svorkových můstků při zapojení W

U
1

V
1

W
1(T

1
)

(T
2
)

(T
3
)

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

9007199493673739

Uspořádání svorkových můstků při zapojení m

Konstrukční velikost motoru DR..71 –
280, DRN80 – 280:
(jednostranné napájení)

Konstrukční velikost motoru DR../
DRN250 – 315:
(oboustranné napájení)

U
1

U
2

V
2

V
1

W
1

W
2

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

(T
1
)

(T
2
)

(T
3
)

(T
6
)

(T
4
)

(T
5
)

9007199493672075

U
1

U
2

V
2

V
1

W
1

W
2

[1]

[2]

[3]

[4]

[6]

[6]

(T
1
)

(T
2
)

(T
3
)

(T
6
)

(T
4
)

(T
5
)

9007199734852747

[1] Svorkový můstek [4] Svorková deska
[2] Připojovací šroubová svorka [5] Zákaznické připojení
[3] Přírubová matice [6] Zákaznické připojení s rozděleným

připojovacím kabelem
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UPOZORNĚNÍ
Společnost SEW-EURODRIVE doporučuje pro motory DR../DRN250 – 315 použít
oboustranné napájení při zatěžovacích proudech větších než
• M12: 250 A
• M16: 315 A

5.12.2

Uspořádání svorkových můstků při zapojení W
U

1

V
1

W
1T

1

T
2

T
3

T6/T9 

T5/T8 

T4/
T7 

W
2
/W

3
U

2
/U

3

V
2
/V

3 [2]

[4]

[3]

[5]

     

Uspořádání svorkových můstků při zapojení WW

U
1
 U

3
V

1
 V

3

T1 T7

W
1
 W

3

T2 T8
T3 T9

T6 

T4 

T5 

U
2

V
2

W
2

[1]
[2]

[4]

[3]

[5]

     

[1] Svorkový můstek [4] Svorková deska
[2] Připojovací šroubová svorka [5] Zákaznické připojení
[3] Přírubová matice
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UPOZORNĚNÍ
Ke změně z vysokého na nízké napětí je nutné přepojit svorky 3 vývodů vinutí:
Vedení s označením U3 (T7), V3 (T8) a W3 (T9) musejí být propojena jinak.
• U3 (T7) z U2 (T4) na U1 (T1)
• V3 (T8) z V2 (T5) na V1 (T2)
• W3 (T9) z W2 (T6) na W1 (T3)

→ Změna z nízkého na vysoké napětí probíhá analogicky obráceně. V obou
případech se provede připojení na zákaznické straně k U1 (T1), V1 (T2) a W1
(T3). Změna směru otáčení se provede výměnou 2 přívodních vedení.

5.12.3 Podle schématu R72

Uspořádání svorkových můstků při zapojení m

[5]

V
4
/T

11

V1/T1 U
4
/T

1
0

V1/T2 W1/T3

U3/T7

V
2
/T

5

U
2
/T

4

V3/T8 W3/T9 

[1]

[2]

[3]

[6]

[4]

18014400828555147
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Uspořádání svorkových můstků při zapojení mm

Konstrukční velikost motoru DR..71 –
280, 
DRN80 – 280:
(jednostranné napájení)

Konstrukční velikost motoru DR../
DRN250 – 315:
(oboustranné napájení)

[1]

[5]

V
4
/T

11

U3/T7

V1/T2

V1/T1

V
2
/T

5

U
4
/T

1
0

U
2
/T

4

W1/T3

V3/T8 W3/T9 

T1 

[2]

[3]

[6]

[4]

18014400845874315

[1]

[5]

V
4
/T

11

U3/T7

V1/T2

V1/T1

V
2
/T

5

U
4
/T

1
0

U
2
/T

4

W1/T3

V3/T8 W3/T9 

T1 

[2]

[3]

[6]

[4]

[5]

L1

L1

L2

L2

L3

L3

9007208157343883

[1] Svorkový můstek [6] Destička s označením zapojení
[2] Připojovací šroubová svorka L1 Vodič 1
[3] Přírubová matice L2 Vodič 2
[4] Svorková deska L3 Vodič 3
[5] Zákaznické připojení

UPOZORNĚNÍ
Společnost SEW-EURODRIVE doporučuje pro motory DR../DRN250 – 315 použít
oboustranné napájení při zatěžovacích proudech větších než
• M10: 160 A
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5.12.4 Realizace přívodů přes svorkovnici
V závislosti na elektrickém provedení jsou motory připojeny a  dodávány různě.
Svorkové můstky je nutné uspořádat dle schématu zapojení a napevno přišroubovat.
Respektujte utahovací momenty v následujících tabulkách.

Konstrukční velikost motoru DR..71 – 100, DRN80 – 100
Připojovací
šroubová

svorka

Utahovací
moment

šestihranné
matice

Připojení Provedení Způsob
připojení

Rozsah dodávky Připojovací
šroub

uzemnění

Provedení
uzemnění

Ø Průřez Ø
M4 1,6 Nm ≤ 1,5 mm2 1a Dutinka Předem

namontované
svorkové můstky

M5 4

≤ 2,5 mm2 1a Plný drát Předem
namontované

svorkové můstky
≤ 6 mm2 1b Kruhová

kabelová
koncovka

Předem
namontované

svorkové můstky
≤ 6 mm2 2 Kruhová

kabelová
koncovka

Drobné připojovací
díly přiloženy

M5 2,0 Nm ≤ 2,5 mm2 1a Plný drát
Dutinka

Předem
namontované

svorkové můstky
≤ 16 mm2 1b Kruhová

kabelová
koncovka

Předem
namontované

svorkové můstky
≤ 16 mm2 2 Kruhová

kabelová
koncovka

Drobné připojovací
díly přiloženy

M6 3,0 Nm ≤ 35 mm2 3 Kruhová
kabelová
koncovka

Drobné připojovací
díly přiloženy

Konstrukční velikost motoru DR..112 – 132, DRN112 – 132S
Připojovací
šroubová

svorka

Utahovací
moment

šestihranné
matice

Připojení –
zákazník

Provedení Způsob
připojení

Rozsah dodávky Připojovací
šroub

uzemnění

Provedení
uzemnění

Ø Průřez Ø
M5 2,0 Nm ≤ 2,5 mm2 1a Plný drát

Dutinka
Předem

namontované
svorkové můstky

M5 4

≤ 16 mm2 1b Kruhová
kabelová
koncovka

Předem
namontované

svorkové můstky
≤ 16 mm2 2 Kruhová

kabelová
koncovka

Drobné připojovací
díly přiloženy

M6 3,0 Nm ≤ 35 mm2 3 Kruhová
kabelová
koncovka

Drobné připojovací
díly přiloženy

Konstrukční velikost motoru DR..160, DRN132M/L
Připojovací
šroubová

svorka

Utahovací
moment

šestihranné
matice

Připojení –
zákazník

Provedení Způsob
připojení

Rozsah dodávky Připojovací
šroub

uzemnění

Provedení
uzemnění

Ø Průřez Ø
M6 3,0 Nm ≤ 35 mm2 3 Kruhová

kabelová
koncovka

Drobné připojovací
díly přiloženy

M8 5

M8 6,0 Nm ≤ 70 mm2 3 Kruhová
kabelová
koncovka

Drobné připojovací
díly přiloženy

M10 5
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Konstrukční velikost motoru DR..180 – 225, DRN160 – 225
Připojovací
šroubová

svorka

Utahovací
moment

šestihranné
matice

Připojení –
zákazník

Provedení Způsob
připojení

Rozsah dodávky Připojovací
svorník

uzemnění

Provedení
uzemnění

Ø Průřez Ø
M8 6,0 Nm ≤ 70 mm2 3 Kruhová

kabelová
koncovka

Drobné připojovací
díly přiloženy

M8 5

M10 10 Nm ≤ 95 mm2 3 Kruhová
kabelová
koncovka

Drobné připojovací
díly přiloženy

M10 5

M12 15,5 Nm ≤ 95 mm2 3 Kruhová
kabelová
koncovka

Drobné připojovací
díly přiloženy

M10 5

Konstrukční velikost motoru DR../DRN250 – 280
Připojovací
šroubová

svorka

Utahovací
moment

šestihranné
matice

Připojení –
zákazník

Provedení Způsob
připojení

Rozsah dodávky Připojovací
šroubová

svorka
uzemnění

Provedení
uzemnění

Ø Průřez Ø
M10 10 Nm ≤ 95 mm2 3 Kruhová

kabelová
koncovka

Drobné připojovací
díly přiloženy

M12 5

M12 15,5 Nm ≤ 95 mm2 3 Kruhová
kabelová
koncovka

Drobné připojovací
díly přiloženy

M12 5

Konstrukční velikost motoru DR../DRN315
Připojovací
šroubová

svorka

Utahovací
moment

šestihranné
matice

Připojení –
zákazník

Provedení Způsob
připojení

Rozsah dodávky Připojovací
šroubová

svorka
uzemnění

Provedení
uzemnění

Ø Průřez Ø
M12 15,5 Nm ≤ 95 mm2 3 Kruhová

kabelová
koncovka

Připojovací díly,
předmontované

M12 5
M16 30 Nm ≤ 120 mm2

Zvýrazněná provedení platí v  provozu S1 pro standardní napětí a  standardní
frekvence dle údajů v katalogu. Odlišná provedení mohou mít jiná připojení, například
jiný průměr připojovací šroubové svorky a/nebo jiný rozsah dodávky.
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Provedení 1a

[1]

[2]
[1]

[3]

[5]

[6]

[4]

M4: > 2.5 mm2

M5: > 2.5 mm2

≥ 8 – 10 mm

27021597853089931

[1] Externí připojení [4] Svorkový můstek
[2] Připojovací šroubová svorka [5] Připojovací podložka
[3] Přírubová matice [6] Připojení vinutí s připojovací svorkou Stocko
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Provedení 1b:

[1]

[2] [1]

[3]

[5]

[6]

[4]

18014398598346763

[1] Externí připojení pomocí kruhové
kabelové koncovky např. dle DIN 46237
nebo DIN 46234

[4] Svorkový můstek

[2] Připojovací šroubová svorka [5] Připojovací podložka
[3] Přírubová matice [6] Připojení vinutí s připojovací

svorkou Stocko

Provedení 2
[1]

[5]

[6]

[2]

[3]

[4]

[7]

9007199440180363

[1] Svorková deska [5] Spodní matice
[2] Přírubová matice [6] Připojovací podložka
[3] Svorkový můstek [7] Připojení vinutí
[4] Externí připojení pomocí kruhové kabelové koncovky např. dle DIN 46237 nebo

DIN 46234
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Provedení 3

[5]

[7]

[6]

[2]
[1]

[3]

[4]

[8]

9007199454382091

[1] Externí připojení pomocí kruhové
kabelové koncovky např. dle
DIN 46237 nebo DIN 46234

[5] Svorkový můstek

[2] Připojovací šroubová svorka [6] Spodní matice
[3] Horní matice [7] Připojení vinutí pomocí kruhové

kabelové koncovky
[4] Podložka [8] Vějířovitá podložka

Provedení 4

[2]

[2]

[3]

[2]

[4]

[5]

[1]

[3]

[1]

[4]

[5]

[2]

9007200394347659

[1] Svorková skříň [4] Pružná podložka
[2] Třmenová svorka [5] Šroub se šestihrannou hlavou
[3] Zemnicí vodič
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Provedení 5

[1]

[1]

[5]

[5]

[4]

[3]

[6]

[2]

[2]

[4]

[3]

[6]

1139608587

[1] Šestihranná matice [4] Vějířovitá podložka
[2] Podložka [5] Závrtný šroub
[3] Zemnicí vodič na kabelové

koncovce
[6] Svorková skříň
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5.13 Připojení motoru pomocí konektoru
5.13.1 Konektor IS

1009070219

Spodní díl konektoru IS je od výrobce již zcela zapojen, včetně doplňkových
provedení, např. brzdového usměrňovače. Horní díl konektoru IS je v rozsahu
dodávky a musí být připojen podle schématu zapojení.

 VAROVÁNÍ
Chybějící uzemnění z důvodu chybné montáže.
Smrt nebo těžké úrazy.
• Během instalace respektujte bezpečnostní pokyny v kapitole 2.
• Upevňovací šrouby konektoru IS utáhněte správně na 2 Nm, protože tyto šrouby

přebírají také funkci kontaktování ochranného vodiče.

Konektor IS je ze strany CSA schválen až do 600 V. Pokyny k použití podle předpisů
CSA: Svěrné šrouby M3 utáhněte utahovacím momentem 0,5 Nm! Dbejte průřezů
kabelů dle American Wire Gauge (AWG) podle následující tabulky!

Průřez kabelu
Zajistěte, aby druh vedení odpovídal platným předpisům. Údaje o jmenovitém proudu
jsou uvedeny na typovém štítku motoru. Použitelné průřezy kabelu jsou uvedeny
v následující tabulce.

Bez přepínacího
svorkového
můstku

S přepínacím
svorkovým
můstkem

Kabel můstků Dvojité přiřazení 
(motor a brzda / SR)

0,25 – 4,0 mm2 0,25 – 2,5 mm2 max. 1,5 mm2 max. 1 x 2,5 a 1 x 1,5 mm2
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Zapojení horní části konektoru

• Povolte šrouby víka krytu:
– sejměte víko krytu.

• Povolte šrouby horní části konektoru:
– Vyjměte horní část konektoru z víka.

• Odizolujte připojovací kabel:
– Připojovací vodiče odizolujte v délce cca 9 mm.

• Protáhněte kabel kabelovým přívodem.

Proveďte zapojení podle schématu R83

• Připojte vedení podle schématu:
– opatrně dotáhněte šrouby svorek!

• Namontujte konektor (viz odstavec Montáž konektoru (→ 2 76)).

Proveďte zapojení podle schématu R81

Pro rozběh při zapojení W / m:
• Připojení s 6 vodiči

– opatrně dotáhněte šrouby svorek!
– Ochrany motoru ve spínací skříni.

• Namontujte konektor (viz odstavec Montáž konektoru (→ 2 76)).
Pro provoz při zapojení W nebo m:
• Připojení podle schématu
• V  souladu s  požadovaným provozem motoru (W nebo m) namontujte svorkový

můstek, jak je znázorněno na následujících obrázcích.
• Namontujte konektor (viz odstavec Montáž konektoru (→ 2 76)).

9007200053347851

9007200053349515
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Zařízení pro nastavení brzdy BSR – příprava výměnného svorkového můstku

Pro provoz při zapojení W:
Na straně W výměnného svorkového můstku horizontálně odřízněte volný kovový
kolík označeného kontaktu (viz následující obrázek) – ochrana proti dotyku!

9007200053520139

Pro provoz při zapojení m:
Na straně m výměnného svorkového můstku kompletně horizontálně odřízněte dva
označené kontakty podle následujícího obrázku.

9007200053518475

Zapojení podle schématu R81 pro provoz v režimu W nebo m při dvojitém obsazení svorek

• U dvojitě obsazeného svorkového místa:
– připojte můstkové kabely.

• Při požadovaném provozním režimu:
– vložte svorkové kabely do výměnného svorkového můstku.

• Namontujte výměnný svorkový můstek.
• U dvojitě obsazeného svorkového místa:

– přívody motoru připojte nad výměnným svorkovým můstkem.
• Připojte ostatní vedení podle schématu.
• Namontujte konektor (viz odstavec Montáž konektoru (→ 2 76)).

9007200053521803
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Montáž konektoru
Víko krytu konektoru IS může být sešroubováno se spodní částí krytu podle
požadované polohy přívodních kabelů. Horní část konektoru zobrazená na
následujícím obrázku musí být předem namontována do víka krytu v  souladu
s polohou dolní části zástrčky:
• určete požadovanou montážní polohu,
• horní část konektoru sešroubujte s víkem krytu v souladu se stanovenou montážní

polohou,
• uzavřete konektor,
• dotáhněte kabelové spojky.

9007200053719819

Montážní poloha horní části konektoru ve víku krytu

9007200053526155
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5.13.2 Konektory AB.., AD.., AM.., AK.., AC.., AS.. 

1009065611

Použité konektorové systémy AB.., AD.., AM.., AK.., AC.. a AS.. jsou založeny na sys-
tému konektorů od firmy Harting.
• AB.., AD.., AM.., AK.. Han Modular®

• AC.., AS.. Han 10E / 10ES
Konektory jsou umístěny ze strany na svorkové skříni. Ke svorkové skříni jsou
připevněny pomocí jednoho nebo dvou třmenů.
Konektory mají aprobaci UL.
Protikusy (tělesa zástrček) s objímkovými kontakty nejsou součástí dodávky.
Stupeň ochrany je uváděn pouze tehdy, pokud je protikus nasunutý a zajištěný.
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5.14 Připojení motoru pomocí řadové svorky
5.14.1 Řadová svorka KCC

• Podle přiloženého schématu zapojení
• Zkontrolovat maximální průřez kabelu:

– 4 mm2 neohebný
– 4 mm2 flexibilní
– 2,5 mm2 flexibilní s koncovou objímkou žíly

• Ve svorkové skříni: zkontrolovat a příp. dotáhnout připojení vinutí
• Délka odizolovaní 10 – 12 mm

Uspořádání svorkových můstků při zapojení W

18014399506064139

Uspořádání svorkových můstků při zapojení m

18014399506066059
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5.14.2 Řadová svorka KC1

• Podle přiloženého schématu zapojení
• Zkontrolujte maximální průřez kabelu:

– 2,5 mm2 neohebný
– 2,5 mm2 ohebný
– 1,5 mm2 ohebný s dutinkou

• Délka odizolování 8 – 9 mm

Uspořádání svorkových můstků při zapojení W

9007200257397387

Uspořádání svorkových můstků při zapojení m

9007200257399307
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5.15 Připojení brzdy
Brzda je odbrzďována elektricky. Brzdění probíhá mechanicky po vypnutí napětí.

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zhmoždění např. při zřícení zdvihacího zařízení.
Smrt nebo těžká poranění.
• Dbejte na platné předpisy příslušných profesních družstev ohledně ochrany proti

výpadku fází a s tím souvisejícím zapojením/změnou zapojení!
• Připojte brzdu podle příslušného přiloženého schématu.
• S ohledem na spínané stejnosměrné napětí a vysoké proudové zatížení je třeba

použít buď speciální brzdové stykače nebo střídavé stykače s kontakty spotřební
kategorie AC-3 podle EN 60947-4-1.

5.15.1 Připojení ovládání brzdy
Stejnosměrná kotoučová brzda je ovládána sepnutím ochranného obvodu pomocí
zařízení pro ovládání brzdy. Toto zařízení je umístěno ve svorkové skříni / dolní části
IS, nebo musí být namontováno do spínací skříně.
• Zkontrolujte průřezy kabelů - brzdové proudy (viz kap.Technické údaje

 (→ 2 162)).
• Připojte zařízení pro ovládání brzdy podle příslušného přiloženého schématu.
• U  motorů v  teplotní třídě 180 (H) je zpravidla třeba brzdové měniče a  ovládání

brzdy zamontovat do spínací skříně. Pokud byl brzdový motor objednán a dodán
s  izolační deskou, je svorková skříň tepelně izolována od brzdového motoru.
V  takovém případě je přípustné umístit brzdový měnič a  ovládání brzdy do
svorkové skříně. Izolační deska zvedne výšku svorkové skříně o 9 mm.
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5.15.2 Připojení diagnostické jednotky/DUB
Připojení diagnostické jednotky je realizováno dle schémat zapojení dodávaných
k  motoru. Maximálně přípustné připojovací napětí činí 250 V(st) při maximálním
proudu 6 A. Při nízkém napětí smí být maximálně 24 V(st) nebo 24 V(ss) zapojeno s
max. 0,1 A. Dodatečná změna na nízké napětí není přípustná.

Kontrola funkce SF Kontrola opotřebení Kontrola funkce a
opotřebení

BN1

BU1

BK

[2]

[1]

BN1

BU1

[2]

[1]
BK

[1]

BN1

BU1

BK

[2]

BK

BN2

BU2

[2]

[3]

[4]

[1] Brzda [1] Brzda [1] Brzda

[2] Mikrospínač
MP321-1MS

[2] Mikrospínač
MP321-1MS

[2] Mikrospínač
MP321-1MS

[3] Kontrola funkce

[4] Kontrola opotřebení
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5.15.3 Připojení diagnostické jednotky /DUE ke kontrole funkce a opotřebení
Diagnostická jednotka /DUE (Diagnostic Unit Eddy Current) je bezdotykový měřicí
systém ke kontrole funkce a opotřebení brzdy a nepřetržitého měření aktuální
pracovní vzduchové mezery.
Měřicí systém tvoří:
• Snímač, zabudovaný v magnetu brzdy
• Vyhodnocovací jednotka ve svorkové skříni motoru, která je napájena

stejnosměrným napájením 24 V(ss).
Pokud byla objednána diagnostická jednotka /DUE, je kontrola funkce a opotřebení
předinstalována a zkalibrována od výrobce. Nutné je ještě připojení na zákaznické
straně, viz schéma zapojení. Spínací bod kontroly opotřebení je od výrobce
přednastaven na maximálně přípustnou hodnotu. Podle „Kódové tabulky“ lze nastavit i
sníženou hodnotu.
Stav vyhodnocovací jednotky naleznete v „Hlášení stavu vyhodnocovací jednotky“.
Informace k doplnění diagnostické jednotky /DUE naleznete v kapitole „Doplnění
diagnostické jednotky /DUE pro kontrolu funkce a opotřebení“.

Označení komponentů
Systém je tvořen snímačem a jednokanálovou vyhodnocovací jednotkou. Kontrola
funkce brzdy je realizována digitálním signálem (zapínací kontakt). Dosažení mezí
opotřebení je signalizováno digitálním výstupem (rozpínací kontakt). Kromě toho
umožňuje proudový výstup nepřetržitě monitorovat opotřebení brzdy.
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F
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D

A
G

N
D

D
C

 2
4
V

G
N

D
1

DUE-1
K-0

0

21195609

5s
4s

6s

4k
5k

6k
7k

8k
9k

10k11k

[5]

[4]

[6]

[1]

[3]

[2]

14950549515

[1] Svorky 4k – 11k
[2] Kontrolky LED pro funkci a opotřebení, brzda
[3] DIP-přepínač S1 – S5
[4] Upevnění svorkové skříně (PE)
[5] Svorka vedení
[6] Svorky 4s – 6s
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Označení zapojení svorek vypadá následovně:

Svorka Označení Popis Barva vodiče
4s A1 Snímač 1 připojení 1 Hnědá (BN)

5s GND1 Snímač 1 stínění Černá (BK)

6s š1 Snímač 1 připojení 2 Bílá (WH)

Svorka Označení Popis
4k OUT1 Analogový výstup pracovní vzduchové mezery brzdy

5k FCT1 Digitální výstup funkce brzdy

6k WEAR1 Digitální výstup opotřebení brzdy

7k ZERO Vstup kalibrace nulové hodnoty

8k INF Vstup kalibrace nekonečné hodnoty

9k AGND Zemnicí signál AGND

10k GND Zemnicí potenciál GND

11k 24 V(ss) Napájení 24 V(ss)

Význam kontrolek LED je následující:

Kontrolk
y LED

Označení Popis

Zelená [6] FCT1 Brzda je otevřená. Elektromagnet je aktivní. Přítlačný
kotouč dosedá na magnet.

Červená
[6]

WEAR1 Aktuální pracovní vzduchová mezera brzdy dosáhla
nebo překročila přednastavenou maximální pracovní
vzduchovou mezeru.
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5.16 Doplňky
Připojení doplňkového vybavení je realizováno dle schémat zapojení dodávaných
k motoru. Chybí-li schéma zapojení, není dovoleno doplňkové vybavení připojit
ani uvést do provozu. Platná schémata zapojení získáte zdarma u společnosti SEW-
EURODRIVE.

5.16.1 Teplotní čidlo /TF

POZOR
Zničení teplotního snímače přehřátím na základě příliš vysokého napětí.
Možné poškození systému pohonu.
• K teplotnímu snímači TF nepřipojujte napětí > 30 V.

Termistorová teplotní čidla odpovídají normě DIN 44082.
Kontrolní měření odporu (měřicí zařízení s U ≤ 2,5 V nebo I < 1 mA):
• Naměřené hodnoty, normální: 20 – 500 Ω, odpor za tepla > 4000 Ω
Při používání teplotního snímače ke kontrole teploty musí být za účelem udržení
provozně bezpečné izolace okruhu teplotního snímače aktivována vyhodnocovací
funkce. Při nadměrné teplotě musí nutně zareagovat funkce tepelné ochrany.
Je-li pro teplotní snímač TF k  dispozici 2. svorková skříň, musí být v  této skříni
realizováno připojení teplotního snímače.
Při připojení teplotního snímače TF bezpodmínečně respektujte přiložené schéma
zapojení. Není-li schéma zapojení přiloženo, získáte jej bezplatně u společnosti SEW-
EURODRIVE.

UPOZORNĚNÍ
K teplotnímu snímači TF nesmí být připojeno napětí > 30 V!
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Níže uvádíme zobrazení charakteristiky TF ve vztahu ke jmenovité teplotě odezvy
(zde označena jako TNF).
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5.16.2 Termostaty vinutí TH
Termostaty jsou standardně zapojeny v řadě a rozepínají se při překročení přípustné
teploty vinutí. Mohou být zapojeny v kontrolní smyčce pohonu.

VAC VDC

Napětí U ve V 250 60 24

Proud (cos φ = 1,0) v A 2,5 1,0 1,6

Proud (cos φ = 0,6) v A 1,6

Odpor kontaktu max. 1 Ω při 5 V(ss) / 1 mA
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5.16.3 Teplotní snímač /KY (KTY84 – 130)

POZOR
Hrozí poškození na izolaci teplotního snímače a vinutí motoru kvůli příliš vysokému
vlastnímu ohřevu teplotního snímače.
Možné poškození systému pohonu.
• V elektrickém proudovém obvodu KTY nepoužívejte proud > 4 mA.
• Dbejte na správné připojení KTY, aby bylo zajištěno správné vyhodnocení

teplotního snímače. Dbejte na správnou polaritu.

Charakteristika uvedená na následujícím obrázku zobrazuje odporovou křivku závis-
losti na teplotě motoru při měřicím proudu 2 mA a pólově správném připojení.
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1140975115

Technické údaje KTY84  – 130
Připojení červená (+)

modrá (−)

Celkový odpor při 20 – 25 °C 540 Ω < R < 640 Ω

Zkušební proud < 3 mA
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5.16.4 Měření teploty /PT (PT100)

POZOR
Hrozí poškození na izolaci teplotního snímače a vinutí motoru kvůli příliš vysokému
vlastnímu ohřevu teplotního snímače.
Možné poškození systému pohonu.
• V elektrickém proudovém obvodu PT100 nepoužívejte proud > 4 mA.
• Dbejte na správné připojení PT100, aby bylo zajištěno správné vyhodnocení

teplotního snímače. Dbejte na správnou polaritu.

Křivka uvedená na následujícím obrázku zobrazuje odporovou křivku v závislosti na
teplotě motoru.
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Technické údaje PT100
Připojení Červeno-bílá

Odpor při 20 – 25 °C na jeden PT100 107 Ω < R < 110 Ω

Zkušební proud < 3 mA
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5.16.5 Externí ventilátor V

• Připojení ve vlastní svorkové skříni
• Max. průřez připojení 3 × 1,5 mm2 (3 × AWG 15)
• Kabelová průchodka M16 × 1,5

Konstrukční 
velikost motoru

Druh provozu / připojení Frekvence
Hz

Napětí
V

DR..71 – 132,
DRN80 – 132S

1 ~ AC1)  (m) 50 100 – 127

DR..71 – 132,
DRN80 – 132S

3 ~ AC W 50 175 – 220

DR..71 – 132,
DRN80 – 132S

3 ~ AC m 50 100 – 127

DR..71 – 180,
DRN80 – 180

1 ~ AC1) (m) 50 230 – 277

DR..71 – 315,
DRN80 – 315

3 ~ AC W 50 346 – 500

DR..71 – 315,
DRN80 – 315

3 ~ AC m 50 200 – 290

1) Steinmetzovo zapojení

Konstrukční 
velikost motoru

Druh provozu / připojení Frekvence
Hz

Napětí
V

DR..71 – 132,
DRN80 – 132S

1 ~ AC1)  (m) 60 100 – 135

DR..71 – 132,
DRN80 – 132S

3 ~ AC W 60 175 – 230

DR..71 – 132,
DRN80 – 132S

3 ~ AC m 60 100 – 135

DR..71 – 180,
DRN80 – 180

1 ~ AC1) (m) 60 230 – 277

DR..71 – 315,
DRN80 – 315

3 ~ AC W 60 380 – 575

DR..71 – 315,
DRN80 – 315

3 ~ AC m 60 220 – 330

1) Steinmetzovo zapojení

Konstrukční 
velikost motoru

Druh provozu / připojení Napětí
V

DR..71 – 132,
DRN80 – 132S

DC 24 V 24

UPOZORNĚNÍ
Pokyny k připojení externího ventilátoru V najdete ve schématu zapojení (→ 2 209).
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5.16.6 Spínací síťový zdroj UWU52A
U provedení s  externím ventilátorem V  pro napětí 24 V  DC obdržíte navíc spínací
síťový zdroj UWU52A, pokud byl objednán. Tento zdroj je možné objednat u
SEW‑EURODRIVE i dodatečně, s uvedením objednacího čísla.
Na následujícím obrázku je znázorněn spínací síťový zdroj UWU52A:

76

38
111

101

576533259

Vstup: AC 110 – 240 V; 1,04 – 0,61 A; 50/60 Hz

DC 110 – 300 V; 0,65 – 0,23 A

Výstup: DC 24 V; 2,5 A (40 °C)

DC 24 V; 2,0 A (55 °C)

Připojení: Šroubové svorky 1,5 – 2,5 mm2, odpojitelné

Stupeň ochrany: IP20; upevnění na nosnou lištu EN 60715 TH35 ve spínací skříni

Objednací číslo: 0188 1817
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5.16.7 Přehled přídavných enkodérů
Pokyny k připojení přídavného enkodéru najdete ve schématech zapojení:

Snímač Konstrukční velikost
motoru

Druh
snímače

Druh
montáže

Napájení
ve VDC

Signál Schéma
zapojení

ES7S DR..71 – 132
DRN80 – 132S

Inkrementáln
í

Vystředěn
ý hřídel

7 – 30 1 Vss sin/cos 68180xx08

ES7R DR..71 – 132
DRN80 – 132S

Inkrementáln
í

Vystředěn
ý hřídel

7 – 30 TTL (RS422) 68179xx08

ES7C DR..71 – 132
DRN80 – 132S

Inkrementáln
í

Vystředěn
ý hřídel

4,5 – 30 HTL / TTL (RS422) 68179xx08

AS7W DR..71 – 132
DRN80 – 132S

Absolutní
hodnota

Vystředěn
ý hřídel

7 – 30 1 Vss sin/cos 68181xx08

AS7Y DR..71 – 132
DRN80 – 132S

Absolutní
hodnota

Vystředěn
ý hřídel

7 – 30 1 Vss sin/cos + SSI 68182xx07

EG7S DR..160 – 280
DRN132M – 280

Inkrementáln
í

Vystředěn
ý hřídel

7 – 30 1 Vss sin/cos 68180xx08

EG7R DR..160 – 280
DRN132M – 280

Inkrementáln
í

Vystředěn
ý hřídel

7 – 30 TTL (RS422) 68179xx08

EG7C DR..160 – 280
DRN132M – 280

Inkrementáln
í

Vystředěn
ý hřídel

4,5 – 30 HTL / TTL (RS422) 68179 xx08

AG7W DR..160 – 280
DRN132M – 280

Absolutní
hodnota

Vystředěn
ý hřídel

7 – 30 1 Vss sin/cos 68181xx08

AG7Y DR..160 – 280
DRN132M – 280

Absolutní
hodnota

Vystředěn
ý hřídel

7 – 30 1 Vss sin/cos + SSI 68182xx07

EH7S DR..315
DRN315

Inkrementáln
í

Vystředěn
ý hřídel

10 – 30 1 Vss sin/cos 08511xx08

EH7C DR..315
DRN315

Inkrementáln
í

Vystředěn
ý hřídel

10 – 30 HTL 08511xx08

EH7R DR..315
DRN315

Inkrementáln
í

Vystředěn
ý hřídel

10 – 30 TTL (RS422) 08511xx08

EH7T DR..315
DRN315

Inkrementáln
í

Vystředěn
ý hřídel

5 TTL (RS422) 08511xx08

AH7Y DR..315
DRN315

Absolutní
hodnota

Vystředěn
ý hřídel

9 – 30 TTL (RS422) +SSI 08259xx07

AV1H DR..160 – 280
DRN132M – 280

Absolutní
hodnota

Vystředěn
á příruba

7 – 12 Hiperface® / 1 Vss
sin/cos

–

AV1Y DR..160 – 280
DRN132M – 280

Absolutní
hodnota

Vystředěn
á příruba

10 – 30 1 Vss sin/cos + SSI –
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Snímač Konstrukční velikost
motoru

Druh
snímače

Druh
montáže

Napájení
ve VDC

Signál Schéma
zapojení

EV2C DR..160 – 280
DRN132M – 280

Inkrementáln
í

Vystředěn
á příruba

9 – 26 HTL –

EV2S DR..160 – 280
DRN132M – 280

Inkrementáln
í

Vystředěn
á příruba

9 – 26 1 Vss sin/cos –

EV2R DR..160 – 280
DRN132M – 280

Inkrementáln
í

Vystředěn
á příruba

9 – 26 TTL (RS422) –

EV2T DR..160 – 280
DRN132M – 280

Inkrementáln
í

Vystředěn
á příruba

5 TTL (RS422) –

UPOZORNĚNÍ
• Maximální vibrační zatížení snímače ≤ 10 g ≈ 100 m/s2 (10 Hz až 2 kHz)
• Nárazuvzdornost = 100 g ≈ 1000 m/s2 u motorů DR..71 – 132, DRN80 – 132S
• Nárazuvzdornost = 200 g ≈ 2000 m/s2 u motorů DR..160 – 315, DRN132M – 315

5.16.8 Přehled zabudovaných snímačů a optických zpětných vazeb

UPOZORNĚNÍ
Pokyny k připojení přídavného enkodéru najdete ve schématu zapojení.
• Při připojení přes svorkovnici viz kapitola „Schémata zapojení“.
• Při připojení konektorem M12 respektujte přiložené schéma zapojení.

Snímač Konstrukční veli-
kost motoru

Napájení
ve VDC

Signály

EI711) DR..71 – 132
DRN80 – 132S

9 – 30 HTL 1 cyklus / U

EI721) HTL 2 cykly / U

EI761) HTL 6 cyklů / U

EI7C1) HTL 24 cyklů / U
1) B podle typového označení označuje generaci zařízení snímače v dokumentaci. Na typovém štítku není

vyznačena

21
92

73
24

/C
S 

– 
07

/2
01

5



5 Elektrická instalace
Doplňky

Návod k obsluze – Třífázové motory92

EI7. B – optické zpětné vazby
Snímače EI7. využívají 2 duo kontrolky LED (vždy červená + zelená) k optické odezvě
provozního stavu.
LED H1 (na výstupu kabelu) – stav a chyba
Zelená kontrolka LED signalizuje stav, resp. konfiguraci snímače. Je v blikajícím
provedení. Frekvence blikání zobrazuje nastavené číslo cyklu.

LED H1 zelená
Frekvence Stav/konfigurace
Kontrolka LED nesvítí Snímač bez napětí, resp. vadný

0,6 Hz EI71 (1 cyklus na otočení)

1,2 Hz EI72 (2 cykly na otočení)

3 Hz EI76 (6 cyklů na otočení)

15 Hz EI7C (24 cyklů na otočení)

Kontrolka LED trvale svítí Snímač vadný

Chyby zjištěné snímačem aktivují červenou kontrolku LED.

LED H1 červená
Blikací kód Význam
10 sekund s 1 Hz a 2 sekundy
trvale

Nenastavitelné platné číslo cyklu

ostatní Výstupní ovladač hlásí chybu (např. zkratem,
nadměrnou teplotou)

Kontrolka LED H2 indikuje optickou odezvu přes stav stopy signálu.

Barva kontrolky LED Stopa A Stopa B Stopa A Stopa B
oranžová (zelená a červená) 0 0 1 1

červená 0 1 1 0

zelená 1 0 0 1

nesvítí 1 1 0 0
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5.16.9 Pokyny pro instalaci snímačů
Při připojení snímačů na měniče respektujte kromě přiložených schémat zapojení
a pokynů v tomto návodu k obsluze také příp. návod k obsluze či schémata připojení
příslušného snímače a  příp. také přiložený návod k  obsluze a  schéma zapojení
externího snímače.
Při mechanickém připojení snímačů postupujte podle popisu v  kapitole „Přípravné
práce při údržbě motoru a brzdy“. Přitom respektujte následující upozornění:
• Max. délka vedení (měnič ke snímači):

– 100 m při měrné kapacitě – žíla – stínění ≤ 110 nF/km
– 100 m při měrné kapacitě – žíla – žíla ≤ 85 nF/km

• Průřez žil: 0,20 – 0,5 mm2, doporučení ≥ 0,25 mm2

• Používejte stíněné vedení s  kroucenými žilami a  stínění položte velkoplošně po
obou stranách:
– V kabelové průchodce připojovacího víka snímače nebo v konektoru snímače
– na měniči na stínicí svorce elektroniky a na skříni konektoru Sub-D

• Položte kabel snímače prostorově odděleně od výkonových kabelů ve vzdálenosti
alespoň 200 mm.

• Porovnejte provozní napětí s přípustným rozsahem provozních napětí na typovém
štítku snímače. Odlišná provozní napětí mohou vést ke zničení snímače, a  tím
i k nepřípustně vysokým teplotám na snímači.

• Společnost SEW-EURODRIVE doporučuje používat stabilizované zdroje napětí
a oddělené napájecí sítě pro snímače a další senzorické moduly a aktivní moduly,
např. přepínače a světelné závory.

• Není přípustné napájení s  přechodovým napětím a  poruchami většími než
napájecí napětí UB.

• U kabelové průchodky připojovacího víka dbejte na rozsah svorek 5 až 10 mm. Při
použití vedení s  odlišným průměrem je nutné vyměnit dodávanou kabelovou
průchodku za jinou vhodnou elektromagneticky kompatibilní kabelovou průchodku.

• Pro přívodku vedení používejte pouze kabelová a  přívodní šroubová spojení
splňující níže uvedené skutečnosti:
– Rozsah svorek je vhodný pro používaný kabel(y)/vedení
– Stupeň ochrany IP připojení snímače odpovídá alespoň stupni ochrany IP

snímače
– Rozsah teplot při používání je vhodný pro předpokládaný rozsah teplot okolí

• Při montáži připojovacího víka dbejte na bezvadný stav a usazení těsnění víka.
• Šrouby připojovacího víka utáhněte připojovacím momentem 2 Nm.

21
92

73
24

/C
S 

– 
07

/2
01

5



5 Elektrická instalace
Doplňky

Návod k obsluze – Třífázové motory94

5.16.10 Protikondenzační ohřev
K ochraně vypnutého motoru před zamrznutím (zablokování rotoru) nebo orosením
(tvorba kondenzované vody uvnitř motoru) je možné vybavit motor volitelně
protikondenzačním ohřevem. Protikondenzační ohřev se skládá z ohřívacích pásků,
které jsou vloženy do čela vinutí a při vypnutém motoru se napájí. Proud protékající
ohřívacími pásky zahřívá motor.
Řízení ohřívacích pásků musí probíhat podle následujícího funkčního principu:

Motor vypnutý → protikondenzační ohřev zapnutý
Motor zapnutý → protikondenzační ohřev vypnutý

Respektujte přípustné napětí podle typového štítku a přiloženého schématu zapojení.
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6 Uvedení do provozu

UPOZORNĚNÍ
• Během instalace bezpodmínečně respektujte bezpečnostní pokyny v kapitole 2.
• Dojde-li k potížím, postupujte podle kapitoly „Provozní poruchy“ (→ 2 189)!

Obsahuje-li motor bezpečnostně hodnocené součásti, je nutné respektovat níže
uvedený bezpečnostní pokyn:

 VAROVÁNÍ
Odstavení funkčních bezpečnostních zařízení.
Smrt nebo těžká poranění.
• Veškeré práce na součástech funkční bezpečnosti smějí být prováděny pouze

proškoleným odborným personálem.
• Veškeré práce na součástech funkční bezpečnosti musejí být striktně prováděny

dle údajů v tomto návodu k obsluze a v příslušném dodatku k návodu k obsluze.
V opačném případě zaniká nárok na záruční plnění.

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Smrt nebo těžké poranění!
• Respektujte následující upozornění.
• K zapnutí motoru použijte spínací kontakty spotřební kategorie AC-3 dle EN

60947-4-1.
• U motorů napájených z  měniče respektujte příslušné pokyny jeho výrobce

k zapojení kabeláže.
• Postupujte dle návodu k obsluze měniče.

 POZOR
Teplota povrchů pohonu může během provozu dosáhnout vysokých hodnot.
Nebezpečí popálení.
• Před zahájením práce nechte motor vychladnout.

POZOR
Udávané hodnoty mezního momentu (Mpk) a také maximální proud (Imax) nesmí být
překročeny, a to ani při zrychlování.
Možnost vzniku hmotných škod.
• Omezte na měniči maximální proud.

UPOZORNĚNÍ
Omezte na měniči maximální otáčky. Příslušný postup najdete v  dokumentaci
měniče.
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UPOZORNĚNÍ
Při použití třífázového motoru DR..250/280, DRN250 – 280 s  brzdou BE
a snímačem je nutné respektovat tyto skutečnosti:
• Brzdu lze provozovat výhradně jako přídržnou brzdu!
• K přítahu brzdy může dojít až po dosažení otáček ≤  20  ot/min! Vyšší otáčky

konzultujte se společností SEW-EURODRIVE.
• Nouzové brzdění z vyšších otáček motoru je povoleno.

6.1 Před uvedením do provozu
Před uvedením do provozu zajistěte následující body:
• Pohon není poškozený a není blokován.
• Případné přepravní ochrany byly odstraněny.
• Po delší době skladování byla provedena opatření podle kapitoly „Dlouhodobé

uskladnění motorů“ (→ 2 30).
• Všechna připojení byla řádně provedena.
• Správný směr otáčení motoru/převodovky

– Chod motoru doprava: U, V, W (T1, T2, T3) podle L1, L2, L3
• Všechny ochranné kryty jsou řádně nainstalovány.
• Všechna ochranná zařízení motorů jsou aktivní a nastavená na jmenovitý proud

motoru.
• Neexistují žádné jiné zdroje nebezpečí.
• Je zaručena spolehlivost zajistitelného ručního odbrzdění.
• Volné prvky, jako lícovaná pera, jsou připevněny pomocí vhodného zajištění.

6.2 Motory se zesíleným uložením

POZOR
Poškození ložiska z důvodu chybějící radiální síly.
Možné poškození systému pohonu.
• Válečkové ložisko neprovozujte bez radiální síly.
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6.3 Změna uzavíraného směru u motorů s uzávěrem zpětného chodu:
6.3.1 Schematické uspořádání DR..71 – 80, DRN80 se zpětným jištěním.

[74]

[42]

[190]
[75]

[77]
[37]

[78]

[48]

[62]

[44]

[35]

[36]

[392]

[41]

9007200397599243
[35] Víko ventilátoru [44] Radiální kuličkové ložisko [77] Šroub
[36] Ventilátor [48] Distanční kroužek [78] Štítek s upozorněním
[37] Těsnicí kroužek [62] Pojistná podložka [190] Plstěný kroužek
[41] Talířová pružina [74] Svěrný kroužek kompletní [392] Těsnění
[42] Ložiskový štít uzávěru zpětného chodu [75] Těsnicí příruba

6.3.2 Schematické uspořádání DR..90 – 315, DRN90 – 315 se zpětným jištěním.

[48]
[74]

[62]

[702]
[190]

[703]
[37]

[78]

[35]
[36]

9007200397597323
[35] Víko ventilátoru
[36] Ventilátor
[37] Těsnicí kroužek
[48] Distanční kroužek

[62] Pojistná podložka
[74] Svěrný kroužek kompletní
[78] Štítek s upozorněním
[190] Plstěný kroužek

[702] Kompletní kryt uzávěru zpětného
chodu
[703] Válcový šroub
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6.3.3 Změna uzavíraného směru
Pomocí zpětného jištění dochází k zablokování resp. vypnutí jednoho směru otáčení
motoru. Směr otáčení je vyznačen na víku ventilátoru motoru nebo na skříni
převodovky motoru.
Při montáži motoru na převodovku respektujte směr otáčení koncové hřídele a počet
stupňů. Nesmí dojít k  rozběhu motoru v  inverzním směru (při připojení dbejte na
fázovou polohu). Pro kontrolní účely lze zpětné jištění jednorázově rozběhnout
s polovičním napětím motoru v inverzním směru.

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí pohmoždění kvůli neúmyslnému rozběhnutí motoru.
Smrt nebo těžká poranění.
• Před zahájením prací odpojte napájení od motoru a  případných externích

ventilátorů.
• Zajistěte proti neúmyslnému zapnutí.
• Při provádění činností postupujte přesně podle následujících kroků!

Chcete-li inverzní směr změnit, postupujte takto:
1. Demontujte případné externí ventilátory a snímače otáčení.

Viz kapitola „Přípravné práce při údržbě motoru a brzdy“ (→ 2 105).
2. Demontujte kryt příruby nebo ventilátoru [35].
3. U zařízení DR..71 – 80, DRN80: Demontujte těsnicí přírubu [75].

U zařízení DR../DRN90 – 315: Zcela demontujte skříň zpětného jištění [702].
4. Uvolněte pojistnou podložku [62].
5. Zcela demontujte kroužek upínacího tělesa [74] pomocí šroubů v  odtlačovacím

závitu, příp. pomocí stahováku.
6. Případný distanční kroužek [48] zůstane namontován.
7. Kroužek upínacího tělesa [74] zcela otočte, zkontrolujte starší tuk a  příp. jej dle

níže uvedených údajů vyměňte. Kroužek upínacího tělesa opět natlačte na místo.
8. Namontujte pojistnou podložku [62].
9. U zařízení DR..71  –  80, DRN80: Těsnicí přírubu [75] namažte přípravkem

Hylomar a namontujte. Případně vyměňte plstěný kroužek [190] a těsnicí kroužek
[37].
U zařízení DR../DRN90  –  315: Vyměňte také případně těsnění [901], plstěný
kroužek [190] a těsnicí kroužek [37] a kompletně namontujte skříň zpětného jištění
[702].

10. Demontované součásti opět namontujte.
11. Vyměňte nálepku označující směr otáčení.
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6Uvedení do provozu
Změna uzavíraného směru u motorů s uzávěrem zpětného chodu:

Návod k obsluze – Třífázové motory 99

Mazání uzávěru zpětného chodu
Zpětná záklopka je z  výroby namazána protikorozním tekutým mazivem Mobil LBZ.
Chcete-li použít jiný tuk, musí odpovídat třídě NLGI 00/000 s  viskozitou základního
oleje 42 mm2/s při 40 °C na bázi lithiového mýdla a minerálního oleje. Rozsah teplot
při použití je -50 °C až +90 °C. V následující tabulce jsou uvedena nezbytná množství
tuku:

Typ motoru DR.. 71 80 90/100 112/132 160 180 200/225 250/280 315
Typ motoru
DRN..

– 80 90/100 112/132S 132M/L 160/180 200/225 250/280 315

Množství tuku v g 9 11 15 20 30 45 80 80 120

Tolerance množství tuku je ± 30 %.
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7 Inspekce a údržba
Změna uzavíraného směru u motorů s uzávěrem zpětného chodu:
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7 Inspekce a údržba

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zhmoždění způsobené pádem zvedacího zařízení nebo
nekontrolovatelným chováním zařízení.
Smrt nebo těžká poranění.
• Pohony zvedacích zařízení zajistěte nebo snižte dolů (nebezpečí pádu)
• Pracovní stroj zajistěte nebo ohraďte
• Před započetím prací odpojte motor, brzdu a případný externí ventilátor od

napájení a zajistěte je proti neúmyslnému opětovnému zapnutí!
• Používejte výhradně originální náhradní díly dle příslušných platných seznamů

dílů!
• Brzdovou cívku vyměňte vždy spolu s ovládáním brzdy!

Obsahuje-li motor bezpečnostně hodnocené součásti, je nutné respektovat níže
uvedený bezpečnostní pokyn:

 VAROVÁNÍ
Odstavení funkčních bezpečnostních zařízení.
Smrt nebo těžká poranění.
• Veškeré práce na součástech funkční bezpečnosti smějí být prováděny pouze

proškoleným odborným personálem.
• Veškeré práce na součástech funkční bezpečnosti musejí být striktně prováděny

dle údajů v tomto návodu k obsluze a v příslušném dodatku k návodu k obsluze.
V opačném případě zaniká nárok na záruční plnění.

 POZOR
Teplota povrchů pohonu může během provozu dosáhnout vysokých teplot.
Nebezpečí popálení.
• Před zahájením práce nechte motor vychladnout.

POZOR
Poškození těsnicích kroužků hřídele z důvodu příliš nízkých teplot při montáži.
Možné poškození těsnicích kroužků hřídele.
• Teplota okolí ani teplota samotných těsnicích kroužků hřídele nesmí při montáži

klesnout pod 0 °C.

UPOZORNĚNÍ
Těsnicí kroužky hřídele potřete před montáží v  oblasti těsnicího břitu tukovým
depotem (Klüber Petamo GHY133N).

UPOZORNĚNÍ
Výměnu třecích kotoučů smí na brzdovém motoru provádět pouze servis SEW-
EURODRIVE. 21
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7Inspekce a údržba
Změna uzavíraného směru u motorů s uzávěrem zpětného chodu:
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Opravy nebo změny na motoru / brzdovém motoru smějí provádět pouze opravny
SEW-EURODRIVE nebo opravny s potřebnými znalostmi.
Před opětovným uvedením motoru do provozu je nutné ověřit dodržení předpisů
a vyznačením na motoru nebo vystavením protokolu o zkoušce toto dodržení potvrdit.
Po provedení všech servisních a  údržbových prací je nutné vždy provést
bezpečnostní a funkční kontrolu (tepelná ochrana).
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7 Inspekce a údržba
Intervaly inspekcí a údržby
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7.1 Intervaly inspekcí a údržby
V následující tabulce jsou uvedeny intervaly inspekce a údržby:

Zařízení / součást
zařízení

Časový interval Prováděné práce

Brzda BE • Při použití jako pracovní brzda:
Alespoň každých 3000 provozních
hodin1)

• Při použití jako přídržná brzda:
Podle zatěžovacích poměrů každé 2 až
4 roky1)

Prohlídka brzdy
• Měření tloušťky držáku brzdového

obložení
• Držák obložení, obložení
• Měření a nastavení pracovní

vzduchové mezery
• Přítlačný kotouč
• Unášeč/ozubení
• Přítlačné kroužky
• Odsátí otěrových částic
• Prohlídka spínacích kontaktů

a případná výměna (např. při výpalu)

Motor • Každých 10 000 provozních
hodin2) 3)

Prohlídka motoru:
• Kontrola valivých ložisek, případná

výměna
• Výměna těsnicích kroužků hřídele
• Vyčistění rozvodů chladicího vzduchu

Pohon • Různé3) • Oprava nebo obnova nátěru
povrchových ploch / ochrany proti
korozi

• Kontrola vzduchového filtru a případné
vyčištění

• Vyčištění případného otvoru pro odvod
kondenzátu v nejnižším bodu ve víku
ventilátoru

• Vyčištění uzavřených otvorů
1) Doba opotřebení závisí na celé řadě faktorů a  může být kratší. Nezbytné inspekční a  údržbové intervaly je nutné vypočítat

individuálně na základě projektových podkladů (např. „Projektování pohonů“) od výrobce zařízení.
2) U zařízení DR../DRN250 – 315 s domazávacím přípravkem respektujte zkrácené domazávací lhůty v kapitole „Mazání ložisek DR../

DRN250 – 315“.
3) Časový interval závisí na vnějších vlivech a může být velmi krátký, např. při vysokém obsahu prachových částic v prostředí.

Dojde-li během prohlídky nebo údržby k otevření motorového prostoru, musí se před
opětovným uzavřením vyčistit.

7.1.1 Připojovací kabel
Pravidelně kontrolujte, zda kabel není poškozený a v případě potřeby jej vyměňte.
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7Inspekce a údržba
Mazání ložisek
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7.2 Mazání ložisek
7.2.1 Mazání ložisek DR..71 – 280, DRN80 – 280

Ve standardním provedení jsou ložiska jednorázově namazána na celou dobu
životnosti.

7.2.2 Mazání ložisek DR..250 – 315, DRN250 – 315 s domazávacím přípravkem /NS
Motory konstrukčních velikostí 250, 280 a 315 mohou být vybaveny domazávacími
přípravky. Na následujícím obrázku jsou zobrazeny polohy domazávacích přípravků.

375353099

[1] Domazávací přípravek ve tvaru A dle DIN 71412

Pro normální provozní podmínky a teplotu okolí −20  °C až +40  °C používá SEW-
EURODRIVE pro první mazání minerální vysokoteplotní zátěžový tuk na bázi
polymočoviny ESSO Polyrex EM (K2P-20 DIN 51825).
Pro motory v oblasti nízkých teplot do −40 °C se používá tuk SKF GXN, resp. LGHP2,
rovněž minerální tuky na bázi polymočoviny.

Domazávání
Tuky je možné odebírat od SEW-EURODRIVE po jednotlivých kartuších 400 g.
Objednací údaje najdete v kapitole „Objednací údaje pro maziva a  antikorozní
ochranné prostředky (→ 2 180)“ .

UPOZORNĚNÍ
Míchat lze pouze tuky se stejným typem zahuštění, stejnou bází základového oleje
a stejnou konzistencí (třída NLGI)!

Motorová ložiska musí být mazána podle údaje na mazacím štítku na motoru.
Spotřebovaný tuk se shromažďuje ve vnitřním prostoru motoru a měl by být po 6–8
cyklech domazání v rámci inspekce odstraněn. Při novém mazání ložisek dbejte na to,
aby bylo ložisko naplněno asi ze 2/3.
Po domazání motorů spouštějte motor pokud možno pomalu, aby bylo dosaženo
rovnoměrného rozdělení tuku.
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7 Inspekce a údržba
Zesílené uložení

Návod k obsluze – Třífázové motory104

Lhůty domazávání
Lhůtu domazávání ložisek je nutné stanovit podle podmínek v níže uvedené tabulce:
• teplota okolí –20 °C až +40 °C
• jmenovité otáčky, které odpovídají 4pólovému třífázovému motoru
• normální zatížení
Při vyšších teplotách okolí, vyšších otáčkách nebo vyšším zatížení je nutné lhůty
domazávání zkrátit. Při prvním naplnění použijte 1,5násobek udávaného množství.

Horizontální pracovní
poloha

Vertikální pracovní
poloha

Typ motoru Interval Množství Interval Množství
DR../DRN250 – 315 /NS 5000 h 50 g 3000 h 70 g

DR../DRN250 – 315 /ERF /NS 3000 h 50 g 2000 h 70 g

7.3 Zesílené uložení
V doplňku /ERF (zesílené uložení) se používají válečková ložiska na straně A.

POZOR
Poškození ložiska z důvodu chybějící radiální síly.
Možné poškození systému pohonu.
• Válečkové ložisko neprovozujte bez radiální síly.

Zesílené uložení se nabízí výlučně s doplňkem /NS (domazávání), aby mazání
uložení bylo optimální. K mazání ložisek dbejte pokynů v kapitole „Mazání ložisek
DR..250 – 315, DRN250 – 315 s domazávacím přípravkem /NS (→ 2 103)“.

7.4 Ochrana proti korozi
Pokud je pohon vybaven doplňkovou ochranou proti korozi /KS a stupněm ochrany
IP56 nebo IP66, je třeba při údržbě obnovit přípravek Hylomar na závrtných šroubech.
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7Inspekce a údržba
Přípravné práce pro údržbu motoru a brzdy
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7.5 Přípravné práce pro údržbu motoru a brzdy

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zhmoždění kvůli neúmyslnému rozběhu pohonu.
Smrt nebo těžká zranění.
• Před zahájením prací odpojte motor, brzdu a (pokud je použit) externí ventilátor

od napětí.
• Zajistěte je proti neúmyslnému zapnutí.

7.5.1 Demontáž snímače otáčení ze zařízení DR..71 – 132, DRN80 – 132S
Na následujícím obrázku je uvedena demontáž na příkladu snímače otáčení ES7.:

[361][34]

[35]

[362]

[220]

[619]

[B]

[367][733]

[A]

3475618443

[34] Šroub do plechu [367] Upevňovací šroub
[35] Víko ventilátoru [619] Víko snímače
[220] Snímač [733] Šrouby
[361] Prodloužený kryt ventilátoru [A] Šrouby
[362] Momentová vzpěra [B] Kónus

Demontáž snímače ES7. a AS7.

1. Demontujte prodloužený kryt ventilátoru [361].
2. Odšroubujte připojovací víko [619] a stáhněte jej. Připojovací kabel snímače není

nutné odsvorkovat!
3. Uvolněte šrouby [733].
4. Otočte střední upevňovací šroub [367] o cca 2 – 3 otáčky a konus rozpěrné hřídele

uvolněte lehkým úderem na hlavu šroubu.
Dbejte, aby se při tom konus [B] neztratil.

5. Rozpěrnou hmoždinku momentové vzpěry [362] stáhněte z mřížky krytu a snímač
opatrně stáhněte z rotoru.
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7 Inspekce a údržba
Přípravné práce pro údržbu motoru a brzdy
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Opětovná montáž
Při opětovné montáži dbejte na tento postup:
1. Střední upevňovací šroub [367] dotáhněte utahovacím momentem 2,9 Nm.
2. Dotáhněte šroub [733] v rozpěrné hmoždince utahovacím momentem max.

2,0 Nm.
3. Namontujte víko snímače [619] a  šrouby [A] utáhněte utahovacím momentem

2 Nm.
4. Namontujte prodloužený kryt ventilátoru [361] pomocí šroubů [34].

7.5.2 Demontáž snímače otáčení ze zařízení DR..160 – 280, DRN132M – 280
Na následujícím obrázku je uvedena demontáž na příkladu snímače otáčení EG7.:

[706]

[361]

[715] [619][35] [232][1] [220] [657] [707]

[367]

[34]

9007201646566283

[1] Kotva [367] Upevňovací šroub
[34] Šroub do plechu [619] Připojovací víko
[35] Víko ventilátoru [657] Ochranná stříška
[220] Snímač [706] Distanční čep
[232] Šrouby [707] [715] Šrouby
[361] Prodloužený kryt ventilátoru [A] Šrouby

Demontáž snímače EG7. a AG7.

1. Povolte šrouby [22] a sejměte víko externího ventilátoru [170].
2. Vytáhněte kabelovou průchodku [269] s kabelem snímače z víka externího

ventilátoru [170].
3. Povolte šrouby [232] a [936] a odstraňte momentovou opěru [935].
4. Povolte centrální upevňovací šroub [220] snímače [A] a stáhněte snímač z rotoru

[1].
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Opětovná montáž

1. Snímač nasaďte na kotvu [1] a  vtáhněte jej pomocí středního upevňovacího
šroubu snímače [A] do vrtání. Utahovací moment musí být 8 Nm.

2. Momentovou vzpěru [935] nasaďte na distanční objímky [934] a  šrouby [936]
utáhněte momentem 11 Nm.

3. Momentovou vzpěru snímače [A] upevněte pomocí šroubů [232] k  momentové
vzpěře [935]. Utahovací moment musí být 6 Nm.

4. Protáhněte kabel snímače [220] kabelovou průchodkou [269]. Kabelovou
průchodku [269] zasuňte do krytu externího ventilátoru [170].

5. Namontujte kryt externího ventilátoru [170] a  šrouby [22] utáhněte momentem
28 Nm.

7.5.3 Demontáž snímače otáčení ze zařízení DR..160 – 225, DRN132M – 315 s doplňkem Externí
ventilátor /V

Na následujícím obrázku je uvedena demontáž na příkladu snímače otáček EG7.:

[A]

[170]
[22]

[269]
[936]

[934]

[935]
[232]

[1]

7715961995

[22] Šroub [935] Momentová vzpěra
[170] Kryt externího ventilátoru [936] Šroub
[232] Šrouby [934] Distanční objímka
[269] Průchodka [A] Snímač

Demontáž snímače EG7. a AG7.

1. Povolte šrouby [22] a sejměte víko externího ventilátoru [170].
2. Vytáhněte kabelovou průchodku [269] s kabelem snímače z víka externího

ventilátoru [170].
3. Povolte šrouby [232] a [936] a odstraňte momentovou opěru [935].
4. Povolte centrální upevňovací šroub [220] snímače [A] a stáhněte snímač z rotoru

[1].
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Opětovná montáž

1. Snímač nasaďte na kotvu [1] a  vtáhněte jej pomocí středního upevňovacího
šroubu snímače [A] do vrtání. Utahovací moment musí být 8 Nm.

2. Momentovou vzpěru [935] nasaďte na distanční objímky [934] a  šrouby [936]
utáhněte momentem 11 Nm.

3. Momentovou vzpěru snímače [A] upevněte pomocí šroubů [232] k  momentové
vzpěře [935]. Utahovací moment musí být 6 Nm.

4. Protáhněte kabel snímače [220] kabelovou průchodkou [269]. Kabelovou
průchodku [269] zasuňte do krytu externího ventilátoru [170].

5. Namontujte kryt externího ventilátoru [170] a  šrouby [22] utáhněte momentem
28 Nm.

7.5.4 Demontáž snímače otáček ze zařízení DR..315, DRN315
Na následujícím obrázku je uvedena demontáž na příkladu snímačů otáčení EH7.
a AH7.:

[657][35] [1] [659]

[220][734]

EH7.

[367]

[220][748]

AH7.

[367]

9007199662370443

[35] Víko ventilátoru [659] Šroub
[220] Snímač [734] Matice
[367] Upevňovací šroub [748] Šroub
[657] Krycí plech

Demontáž snímače EH7.

1. Krycí plech [657] demontujte povolením šroubů [659].
2. Snímač [220] oddělte povolením matice [734] od víka ventilátoru.
3. Povolte upevňovací šroub [367] na snímači [220] a stáhněte snímač [220] z kotvy

[1].
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Demontáž snímače AH7.

1. Krycí víko [657] demontujte povolením šroubů [659].
2. Snímač [220] oddělte povolením šroubů [748] od víka ventilátoru.
3. Povolte upevňovací šroub [367] na snímači [220] a stáhněte snímač [220] z

hřídele.

Opětovná montáž

1. Namontujte víko ventilátoru [35].
2. Nasaďte snímač [220] na hřídel a upevňovací šroub [367] dotáhněte utahovacím

momentem dle následující tabulky:

Snímač Utahovací moment
EH7. 0,7 Nm

AH7. 3,0 Nm

3. Namontujte šroub [748] a matici [734].
4. Namontujte krycí plech [657].
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7.5.5 (De)montáž snímače otáček pomocí montážního adaptéru XH.. ze zařízení DR..71 – 225,
DRN80 – 225

Na následujícím obrázku je uvedena demontáž na příkladu externího snímače otáček:

[22][220]
[225][212]

[361] / [170][269]

[A] [B][D][E] [232][251]

9007202887906699

[22] Šroub [361] Prodloužený kryt ventilátoru (normální/dlouhý)
[170] Víko externího ventilátoru [269] Průchodka
[212] Víko příruby [A] Adaptér
[220] Snímač [B] Svěrný šroub
[225] Mezipříruba (odpadá u XV1A) [D] Spojka (rozpínací spojka nebo spojka pro plné

hřídele)
[232] Šrouby (dodávány k XV1A a XV2A) [E] Svěrný šroub
[251] Upínací kotouče (dodávány k XV1A a

XV2A)

Demontáž snímačů EV.., AV.. a XV..

1. Prodloužený kryt ventilátoru [361] nebo víko externího ventilátoru [170] demontujte
povolením šroubů [22].

2. Uvolněte upevňovací šrouby [232] a upínací kotouče otočte [251] směrem ven.
3. Povolte svěrný šroub [E] spojky.
4. Sejměte adaptér [A] a snímač [220].

Opětovná montáž

1. Při montáži snímače postupujte podle popisu v  kapitole „Montáž adaptéru pro
montáž snímače XV.. na motorech DR..71 – 225, DRN80 – 225“ (→ 2 36).
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7.5.6 Montáž (demontáž) snímače otáčení pomocí montážního adaptéru EV../AV.. z DR..250 – 280,
DRN250 – 280

Na následujícím obrázku je uvedena demontáž na příkladu externího snímače otáček:

[A]
[1458]

[233]
[225]

[226]
[220]

[251]
[232]

[269]

[34]

[33]

[361]

[35]

[22]

[1459]

[1460] [1461] [1462]

[1489]

[1498]

[1497]

[1496]

9007206970704907

[22] Šroub [361] Prodloužený kryt ventilátoru (normální/
dlouhý)

[33] Podložka [1458] Šroub
[34] Šroub [1459] Klecová matice
[35] Víko ventilátoru [1460] Vějířovitá podložka
[220] Snímač [1461] Podložka
[225] Mezipříruba (volitelná) [1462] Šroub
[226] Šroub [1489] Zemnicí pás
[232] Šrouby (dodávány k .V1A a .V2A) [1496] Vějířovitá podložka
[233] Spojka [1497] Podložka
[251] Upínací kotouče (dodávány k .V1A

a .V2A)
[1498] Šroub

[269] Průchodka [A] Adaptér pro montáž snímače

Demontáž adaptéru pro montáž snímače

1. Uvolněte šrouby [34] a podložky [33] na prodlouženém krytu ventilátoru. Sejměte
prodloužený kryt ventilátoru [361].

2. Demontujte snímač. Postup najdete v kapitole „Demontáž snímače“ (→ 2 112).
3. Uvolněte zemnicí pás od adaptéru pro přídavný snímač [A] s vějířovitou podložkou

[1496], podložkou [1497] a šroubem [1498].
4. Uvolněte šrouby [22] a sejměte víko ventilátoru [35].
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5. Uvolněte adaptér pro montáž snímače [A] šroubem [1458] ve vrtání snímače kotvy
a sejměte jej.
Jde-li uvolňování adaptéru pro montáž snímače ztěžka: Našroubujte závitový kolík
M6 o délce 20 – 35 mm do vrtání rotoru (vrtání pro šroub [1458]) a dotáhněte jej
rukou. Závitový kolík M8 o délce > 10 mm nebo šroub M8 o délce alespoň 80 mm
namontujte do stejného vrtání a  adaptér pro montáž snímače [A] z kotvy [1]
odtlačte. Poté opět odstraňte závitový kolík M6 z kotvy.

Demontáž snímače EV.., AV..

1. Povolte šrouby [34] a sejměte krycí víko [361].
2. Vytáhněte kabelovou průchodku [269] s kabelem snímače z krycího víka [361].
3. Povolte šrouby [232] a otočte upínací podložky snímače [220] směrem ven. Přes

drážky adaptéru pro montáž snímače [A] povolte šroub upínacího náboje spojky
[233] na straně snímače.

4. Uvolněte snímač [220] z adaptéru pro montáž snímače [A], příp. mezipříruby [225].

Opětovná montáž

1. Při montáži snímače postupujte podle popisu v  kapitole „Montáž adaptéru pro
montáž snímače EV../AV.. na motorech DR..250 – 280, DRN250 – 280“ (→ 2 38).

UPOZORNĚNÍ
Při opětovné montáži víka ventilátoru [35] dbejte na to, aby byla zajištěna
momentová opěra:
Tlumicí součásti [1486] na obou stranách adaptéru pro přídavný snímač [A] musí
zapadnout do výřezu v mřížce (viz obrázek níže). Momentový plech [935] musí
vyčnívat vlevo a vpravo od tlumicích součástí ve vedlejším výřezu mřížky.

[1486] [935][35]
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7.5.7 (De)montáž snímače otáčení pomocí montážního adaptéru EV../AV../XV.. z DR..250 – 280,
DRN250 – 280 s doplňkem Externí ventilátor /V

Na následujícím obrázku je uvedena demontáž na příkladu externího snímače:

[A]
[934]

[170]
[22]

[936]

[269]
[232]

[251]
[220]

[226]

[225]
[233]

[1458]

[935]
[1463]

7715965835

[22] Šroub [269] Průchodka
[170] Víko externího ventilátoru [934] Distanční objímka
[220] Snímač [935] Momentová vzpěra
[225] Mezipříruba (volitelná) [936] Šroub
[226] Šroub [1458] Šroub
[232] Šrouby (dodávány k .V1A a .V2A) [1463] Šroub
[233] Spojka [A] Adaptér pro montáž snímače
[251] Upínací kotouče (dodávány k .V1A a .V2A)

Demontáž adaptéru pro montáž snímače

1. Povolte šrouby [22] a sejměte víko externího ventilátoru [170].
2. Vytáhněte kabelovou průchodku [269] z víka ventilátoru [170].
3. Povolte šrouby [232] a  otočte upínací podložky [251] stranou. Povolte šroub

upínacího náboje spojky [233] na straně snímače a  sejměte snímač [220].
Mezipříruba [225] a  šrouby [226] mohou zůstat v  adaptéru pro montáž snímače
[A].

4. Povolte šrouby [1458] a  [936] a  sejměte adaptér pro montáž snímače [A].
Momentové opěry [935] a  šrouby [1463] mohou zůstat na adaptéru pro montáž
snímače [A].
• Jde-li adaptér pro montáž snímače [A] povolit ztěžka: Zašroubujte závitový

kolík M6 o  délce 20  –  35  mm do otvoru rotoru (otvor pro šroub 1458)
a  dotáhněte ho rukou. Poté zašroubujte závitový kolík M8 o  délce > 10  mm
nebo šroub M8 o délce min. 80 mm do stejného otvoru a odtlačte s ním adaptér
pro montáž snímače [A] od rotoru [1]. Poté odstraňte závitový kolík M6 opět
z rotoru.
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Demontáž snímačů EV.., AV.. a XV..

1. Povolte šrouby [22] a sejměte víko externího ventilátoru [170].
2. Vytáhněte kabelovou průchodku [269] s  kabelem snímače z  víka externího

ventilátoru [170].
3. Otočte upínací podložky snímače [220] směrem ven a  povolte šrouby [232].

Povolte šroub upínacího náboje spojky [233] na straně snímače.
4. Uvolněte snímač [220] z adaptéru pro montáž snímače [A], příp. mezipříruby [225].

Opětovná montáž

1. Při montáži snímače postupujte podle popisu v  kapitole „Montáž adaptéru pro
přídavný snímač EV.A / AV.A na motorech DR..250 – 280, DRN250 –
280“ (→ 2 38).

7.5.8 (De)montáž snímače otáček duté hřídele na adaptéru XH.. ze zařízení DR..71 – 225, DRN80 –
225

Následující obrázek znázorňuje demontáž na příkladu cizího snímače:
Montáž snímače pomocí adaptéru XH1A Montáž snímače pomocí adaptéru XH7A a XH8A

[220] [33][35] [1]

[269]

[34][B1] [C][A]

[361] / [170]

[D]

[1][35] [220] [361] / [170]

[E] [F]

[D][G]

3633161867

[1] Kotva [A] Upevňovací šroub
[33] Šroub do plechu [B] Víko snímače
[34] Podložka [C] Šroub pro momentovou opěru
[35] Víko ventilátoru [D] Matice momentové opěry
[170] Víko externího ventilátoru [E] Šroub
[220] Snímač [F] Svěrný kroužek
[269] Průchodka [G] Matice momentové opěry
[361] Krycí víko

Demontáž otočného snímače pro dutý hřídel z montážního adaptéru XH1A

1. Demontujte krycí víko [361] nebo víko externího ventilátoru [170].
2. Povolte víko snímače [B] pomocí šroubů [C].
3. Odstraňte šroub [A].
4. Povolte šrouby a matice momentové opěry [D] a sejměte momentovou opěru.
5. Sejměte snímač [220] z rotoru [1].
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Demontáž otočného snímače pro dutý hřídel z montážního adaptéru XH7A a XH8A

1. Demontujte krycí víko [361] nebo víko externího ventilátoru [170].
2. Povolte šroub [E] na svěrném kroužku [F].
3. Odstraňte matici momentové opěry [G].
4. Stáhněte snímač [220] z rotoru [1].

Opětovná montáž otočného snímače pro dutý hřídel na montážní adaptér XH1A

1. Snímač [220] nasaďte na rotor [1].
2. Momentové vzpěry namontujte přes šrouby [D].
3. Snímač [220] dotáhněte šroubem [A] utahovacím momentem 2,9 Nm.
4. Víko snímače [B] dotáhněte šroubem [C] utahovacím momentem 3 Nm.
5. Namontujte prodloužený kryt ventilátoru [361] nebo kryt externího ventilátoru [170].

Opětovná montáž otočného snímače pro dutý hřídel na montážní adaptér XH7A a XH8A

1. Snímač [220] nasaďte na kotvu [1].
2. Namontujte momentovou vzpěru přes matici [D] utahovacím momentem 10,3 Nm.
3. Svěrný kroužek [F] dotáhněte šroubem [E] utahovacím momentem 5 Nm.
4. Namontujte prodloužený kryt ventilátoru [361] nebo kryt externího ventilátoru [170].
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7.6 Inspekční / údržbové práce na motoru DR..71 – 315, DRN80 – 315
7.6.1 Schématické uspořádání motoru DR..71 – 132/DRN80 – 132S

[115]

[119]

[123]

[262]

[156]

[129]

[132]

[112]

[134]

[113]

[707]

[706]

[705]

[35]
[30]

[13]

[42]

[41]

[392]

[22]

[24]

[109]

[108]

[16]
[12]

[100]

[7]

[103]

[106]

[107]

[11]

[10]

[32]

[36]

[44]

[1]

[3]

[2]

[111]

[131]

[9]

[90] [90]

[91]

[93] [93]

[117]

[118]

[116]

13369217931
[1] Kotva [30] Těsnicí kroužek hřídele [106] Těsnicí kroužek hřídele [123] Šroub se šestihrannou

hlavou
[2] Pojistná podložka [32] Pojistná podložka [107] Ostřikovací kroužek [129] Uzavírací šroub 

s O-kroužkem
[3] Lícované pero [35] Víko ventilátoru [108] Typový štítek [131] Těsnění víka
[7] Štít přírubového ložiska [36] Ventilátor [109] Rýhovaný hřeb [132] Víko svorkové skříně
[9] Uzavírací šroub [41] Distanční podložka [111] Těsnění spodního dílu [134] Uzavírací šroub 

s O-kroužkem
[10] Pojistná podložka [42] Ložiskový štít B [112] Dolní část svorkové

skříně
[156] Informační štítek

[11] Radiální kuličkové
ložisko

[44] Radiální kuličkové
ložisko

[113] Šroub s čočkovou
hlavou

[262] Spojovací svorka,
komplet

[12] Pojistná podložka [90] Patní deska [115] Svorková deska [392] Těsnění
[13] Válcový šroub [91] Šestihranná matice [116] Třmenová svorka [705] Ochranná stříška
[16] Stator [93] Šrouby s čočkovou

hlavou
[117] Šroub se šestihrannou

hlavou
[706] Distanční držák

[22] Šroub se šestihrannou
hlavou

[100] Šestihranná matice [118] Pružná podložka [707] Šroub s čočkovou
hlavou

[24] Šroub se závěsným
okem

[103] Závrtný šroub [119] Šroub s čočkovou
hlavou
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7.6.2 Schematické uspořádání DR..160 – 180, DRN132M – 180

[123]

[132]

[131]

[119]

[156]

[112]

[111]

[9] 

[7] 

[10] 

[11] 
[2] 

[3] 

[31] 
[44] 

[36] 

[32] 

[1] 

[104] 

[24] 

[109] 

[115] 
[113] 

[129] 
[134] 

[390] 

[128] 

[140] 

[139] 

[108] 

[12] 

[106] 

[107] 

[103] 
[100] 

[14] 
[15] 

[94] 
[16] 

[93] 
[90] 

[91] 

[17] 
[41] 

[42] 
[22] 

[19] 
[30] 

[715] 
[35] 

[706] 
[705] 

[707] 

[219] 

[117] 

[118] 

[116] 

[137] 
[262] 

[616] 

18014399036804619
[1] Kotva [31] Lícované pero [108] Typový štítek [132] Víko svorkové skříně
[2] Pojistná podložka [32] Pojistná podložka [109] Rýhovaný hřeb [134] Uzavírací šroub s O-

kroužkem
[3] Lícované pero [35] Víko ventilátoru [111] Těsnění spodního dílu [137] Šroub
[7] Příruba [36] Ventilátor [112] Dolní část svorkové

skříně
[139] Šroub se šestihrannou

hlavou
[9] Uzavírací šroub [41] Talířová pružina [113] Šroub [140] Podložka
[10] Pojistná podložka [42] Ložiskový štít B [115] Svorková deska [156] Informační štítek
[11] Radiální kuličkové ložisko [44] Radiální kuličkové

ložisko
[116] Vějířovitá podložka [219] Šestihranná matice

[12] Pojistná podložka [90] Patka [117] Závrtný šroub [262] Spojovací svorka
[14] Podložka [91] Šestihranná matice [118] Podložka [390] O-kroužek
[15] Šroub se šestihrannou

hlavou
[93] Podložka [119] Válcový šroub [616] Upevňovací plech

[16] Stator [94] Válcový šroub [123] Šroub se šestihrannou
hlavou

[705] Ochranná stříška

[17] Šestihranná matice [100] Šestihranná matice [128] Vějířovitá podložka [706] Distanční držák
[19] Válcový šroub [103] Závrtný šroub [129] Uzavírací šroub s O-

kroužkem
[707] Šroub se šestihrannou

hlavou
[22] Šroub se šestihrannou

hlavou
[104] Opěrná podložka [131] Těsnění víka [715] Šroub se šestihrannou

hlavou
[24] Šroub se závěsným okem [106] Těsnicí kroužek

hřídele
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[30] Těsnicí kroužek [107] Ostřikovací kroužek

7.6.3 Schematické uspořádání DR..200 – 225, DRN200 – 225

[123]

[132]

[131]

[139]

[129]

[134]

[128]

[140]

[390]

[219] 

[118] 

[116] 

[137] 

[262] 

[616] 

[115]

[113]

[111]

[112]

[119]

[109]
[108]

[24]

[156]

[15]
[105]

[106]
[107]

[103]
[100]

[7]

[9]

[42]
[22]

[2]
[11]

[3]

[93]

[19]

[30]
[35]

[26]
[25]

[715]
[706]

[705]

[707]

[1]

[31]

[21]
[44]

[43]
[40]

[36]
[32]

[90]

[94]

[117] 

[16]

9007200332597387
[1] Kotva [31] Lícované pero [107] Ostřikovací kroužek [132] Víko svorkové skříně
[2] Pojistná podložka [32] Pojistná podložka [108] Typový štítek [134] Uzavírací šroub
[3] Lícované pero [35] Víko ventilátoru [109] Rýhovaný hřeb [137] Šroub
[7] Příruba [36] Ventilátor [111] Těsnění spodního dílu [139] Šroub se šestihrannou

hlavou
[9] Uzavírací šroub [40] Pojistná podložka [112] Dolní část svorkové

skříně
[140] Podložka

[11] Radiální kuličkové ložisko [42] Ložiskový štít B [113] Válcový šroub [156] Informační štítek
[15] Šroub se šestihrannou

hlavou
[43] Opěrná podložka [115] Svorková deska [219] Šestihranná matice

[16] Stator [44] Radiální kuličkové
ložisko

[116] Vějířovitá podložka [262] Spojovací svorka

[19] Válcový šroub [90] Patka [117] Závrtný šroub [390] O-kroužek
[21] Příruba těsněná

kroužkem
[93] Podložka [118] Podložka [616] Upevňovací plech

[22] Šroub se šestihrannou
hlavou

[94] Válcový šroub [119] Válcový šroub [705] Ochranná stříška

[24] Šroub se závěsným okem [100] Šestihranná matice [123] Šroub se šestihrannou
hlavou

[706] Distanční čep

[25] Válcový šroub [103] Závrtný šroub [128] Vějířovitá podložka [707] Šroub se šestihrannou
hlavou

[26] Těsnicí podložka [105] Talířová pružina [129] Uzavírací šroub [715] Šroub se šestihrannou
hlavou

[30] Těsnicí kroužek hřídele [106] Těsnicí kroužek
hřídele

[131] Těsnění víka
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7.6.4 Schematické uspořádání DR..250 – 280, DRN250 – 280

[11]
[3]

[31]
[21]

[44]
[43]

[40]

[32]

[707]

[705]
[706]

[715]
[35]

[25]
[26]

[30]

[22]

[42]

[94]

[90]
[15]

[106]
[107]

[93]

[2]

[9]
[105]

[24]
[115]

[113]

[7]

[108]
[109]

[1453]

[129][134]
[19]

[111]

[112]

[119]

[131]

[132]

[123]

[161]

[159]
[160]

[103]
[100]

[1]

[36]

[16]

[139]
[140]

[128]

[137] [262] [616]

[117]

[219]

[118]

[116]

[156]

9007206690410123
[1] Kotva [32] Pojistná podložka [108] Typový štítek [134] Uzavírací šroub
[2] Pojistná podložka [35] Víko ventilátoru [109] Rýhovaný hřeb [137] Šroub
[3] Lícované pero [36] Ventilátor [111] Těsnění spodního dílu [139] Šroub se šestihrannou

hlavou
[7] Příruba [40] Pojistná podložka [112] Dolní část svorkové skříně [140] Podložka
[9] Uzavírací šroub [42] Ložiskový štít B [113] Válcový šroub [156] Informační štítek
[11] Radiální kuličkové

ložisko
[43] Opěrná podložka [115] Svorková deska [159] Připojovací kus

[15] Válcový šroub [44] Radiální kuličkové
ložisko

[116] Vějířovitá podložka [160] Těsnění, připojovací kus

[16] Stator [90] Patka [117] Závrtný šroub [161] Šroub se šestihrannou
hlavou

[19] Válcový šroub [93] Podložka [118] Podložka [219] Šestihranná matice
[21] Příruba těsněná

kroužkem
[94] Válcový šroub [119] Šroub se šestihrannou

hlavou
[262] Spojovací svorka

[22] Šroub se
šestihrannou hlavou

[100] Šestihranná matice [123] Šroub se šestihrannou
hlavou

[705] Ochranná stříška

[24] Šroub se závěsným
okem

[103] Závrtný šroub [128] Vějířovitá podložka [706] Distanční čep
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[25] Válcový šroub [105] Přítlačná pružina [129] Uzavírací šroub [707] Šroub se šestihrannou
hlavou

[26] Těsnicí podložka [106] Těsnicí kroužek
hřídele

[131] Těsnění víka [715] Šroub se šestihrannou
hlavou

[30] Těsnicí kroužek
hřídele

[107] Ostřikovací kroužek [132] Víko svorkové skříně [1453] Uzavírací šroub

[31] Lícované pero

7.6.5 Schematické uspořádání DR..315, DRN315
[452]

[634]

[633]

[151]

[219]

[123]

[132]

[131]

[119]

[112]

[111]

[109]
[108]

[24] [707]

[706]

[716]

[715]

[30]

[25]

[35]

[26]

[19]
[22]

[107]

[106] [250]

[100]

[7] [9]

[42]
[17]

[94]

[93]
[90][15]

[16]

[705]

[134] [607]

[129]

[116]

[128]

[140]

[139]

[454]

[606] [604]

[609]

[608]

[105]

[3]

[31]

[21] [44]

[43]

[40] [36]

[32]

[1]

[2]

[103]

[156]

[118]

[117]

[11]

[115]

[113]

27021598116221579
[1] Kotva [32] Pojistná podložka [111] Těsnění spodního dílu [156] Informační štítek
[2] Pojistná podložka [35] Víko ventilátoru [112] Dolní část svorkové skříně [219] Šestihranná matice
[3] Lícované pero [36] Ventilátor [113] Válcový šroub [250] Těsnicí kroužek hřídele
[7] Příruba [40] Pojistná podložka [115] Svorková deska [452] Řadová svorka
[9] Uzavírací šroub [42] Ložiskový štít B [116] Vějířovitá podložka [454] Montážní lišta
[11] Valivé ložisko [43] Opěrná podložka [117] Závrtný šroub [604] Mazací kroužek
[15] Válcový šroub [44] Valivé ložisko [118] Podložka [606] Maznice
[16] Stator [90] Patka [119] Šroub se šestihrannou

hlavou
[607] Maznice

[17] Šestihranná matice [93] Podložka [123] Šroub se šestihrannou
hlavou

[608] Příruba těsněná
kroužkem
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[19] Válcový šroub [94] Válcový šroub [128] Vějířovitá podložka [609] Šroub se šestihrannou
hlavou

[21] Příruba těsněná kroužkem [100] Šestihranná matice [129] Uzavírací šroub [633] Koncový držák
[22] Šroub se šestihrannou

hlavou
[103] Závrtný šroub [131] Těsnění víka [634] Krycí deska

[24] Šroub se závěsným okem [105] Talířová pružina [132] Víko svorkové skříně [705] Ochranná stříška
[25] Válcový šroub [106] Těsnicí kroužek

hřídele
[134] Uzavírací šroub [706] Distanční čep

[26] Těsnicí podložka [107] Ostřikovací kroužek [139] Šroub se šestihrannou
hlavou

[707] Šroub se šestihrannou
hlavou

[30] Těsnicí kroužek hřídele [108] Typový štítek [140] Podložka [715] Šestihranná matice
[31] Lícované pero [109] Rýhovaný hřeb [151] Válcový šroub [716] Podložka
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7.6.6 Pracovní kroky při prohlídce motoru DR..71 – 315, DRN80 – 315

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zhmoždění kvůli nezamýšlenému rozběhnutí pohonu.
Smrt nebo těžká poranění.
• Před započetím prací motor a případný externí ventilátor odpojte od napájení

a zajistěte je proti neúmyslnému opětovnému zapnutí!
• Při provádění činností postupujte přesně podle následujících kroků!

1. Demontujte případné externí ventilátory a snímače otáčení.
Viz kapitola „Přípravné práce při údržbě motoru a brzdy“ (→ 2 105).

2. U převodových motorů: Demontujte motor z převodovky.
Demontujte pastorek a ostřikovací kroužek [107].

3. Demontujte víko ventilátoru [35], ventilátor [36].
4. Demontáž statoru:

• Konstrukční velikost DR..71 – 132, DRN80 – 132S: Demontujte válcové
šrouby [13] ze štítu přírubového ložiska [7] a  ložiskového štítu B [42],
demontujte stator [16] ze štítu přírubového ložiska [7].

• Konstrukční velikost DR..160 – 180, DRN132M – 180: Uvolněte válcové
šrouby [19] a demontujte ložiskový štít B [42]. Uvolněte šroub se šestihrannou
hlavou [15] a demontujte stator ze štítu přírubového ložiska.

• Konstrukční velikost DR..200 – 225, DRN200 – 225
– Uvolněte šroub se šestihrannou hlavou [15] a demontujte štít přírubového

ložiska [7] ze statoru.
– Uvolněte válcové šrouby [19] a demontujte kompletní kotvu [1] spolu

s ložiskovým štítem B [42].
– Uvolněte válcové šrouby [25] a oddělte kompletní kotvu [1] od ložiskového štítu

B [42].
• Konstrukční velikost DR..250 – 280, DRN250 – 280 bez doplňku /ERF nebo /

NS
– Uvolněte válcové šrouby [15] a demontujte přírubu [7].
– Uvolněte válcové šrouby [19] a demontujte ložiskový štít B [42] spolu s kotvou

[1].
– Uvolněte válcové šrouby [25] a stáhněte ložiskový štít B [42] z kotvy [1].
• Konstrukční velikost DR..250 – 280, DRN250 – 280 s doplňkem/ERF nebo /

NS nebo DR../DRN315
– Uvolněte válcové šrouby [19] a [25] a demontujte ložiskový štít B [42].
– Uvolněte válcové šrouby [15] a demontujte přírubu [7] spolu s kotvou [1].
– Uvolněte šrouby s šestihrannou hlavou [609] a stáhněte přírubu [7] z kotvy [1].
– Před demontáží přednostně ochraňte těsnicí kroužek hřídele před poškozením

např. lepicí páskou nebo ochrannou objímkou.
5. Vizuální kontrola: Je ve vnitřním prostoru statoru vlhkost nebo převodový olej?

• Pokud ne, pokračujte krokem 8.
• Je-li zde vlhkost, pokračujte krokem 6.
• Je-li zde převodový olej, nechte motor opravit v odborném servisu
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6. Je-li ve vnitřním prostoru statoru vlhkost:
• U převodových motorů: Demontujte motor z převodovky.
• U motorů bez převodovky: Demontujte přírubu A.
• Demontujte kotvu [1].

7. Vyčistěte, vysušte a  elektricky přezkoušejte vinutí, viz kapitola „Vysušení
motoru“ (→ 2 30).

8. Vyměňte valivá ložiska [11], [44] za přípustné typy valivých ložisek.
Viz kapitola „Přípustné typy valivých ložisek“ (→ 2 178).

9. DR..250 – 280, DRN250 – 280 s doplňkem /ERF nebo /NS nebo u zařízení DR../
DRN315
• Valivá ložiska naplňte z  cca 2/3 tukem. Viz kapitola „Mazání

ložisek“ (→ 2 103).
• Upozornění: Před montáží ložiska přiložte přírubu těsněnou kroužkem [608]

a [21] na hřídel rotoru.
• Motor namontujte vertikálně od strany A.
• Vložte pružiny [105] a mazací kroužek [604] do otvoru pro ložisko příruby [7].
• Kotvu [1] zavěste na závit na straně B a zasuňte do příruby [7].
• Přírubu těsněnou kroužkem [608] upevněte šrouby se šestihrannou hlavou

[609] na přírubě [7].
10. Hřídel přetěsněte:

• Strana A: Vyměňte těsnicí kroužek hřídele [106].
• Strana B: Vyměňte těsnicí kroužek hřídele [30].

Těsnicí břit potřete tukem (Klüber Petamo GHY 133).
11. Lůžka statoru přetěsněte:

• Těsnicí plochu utěsněte trvale plastickou těsnicí hmotou (teplota při používání
–40 °C – +180 °C) např. „SEW L Spezial“.

• U konstrukční velikosti DR..71 – 132, DRN80 – 132S: Vyměňte těsnění [392].
• U konstrukční velikosti DR..71  –  132, DRN80 – 132S: Vyměňte O-kroužek

[1480], pokud je deformovaný nebo poškozený. Alternativně lze místo O-
kroužku použít např. „SEW L Spezial“.

12. Namontujte motor a doplňkové vybavení.
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7.7 Inspekční / údržbové práce na brzdovém motoru DR..71 – 315, DRN80 – 315
7.7.1 Schematické uspořádání brzdového motoru DR..71 – 80, DRN80

[1]

[60]

[67]

[50]

[65]

[59]

[56]

[36]

[57]

[58]

[61]

[95]

[35]

[62]

[22]

[54]

[53]

[51]

[71]

[70]

[68]

[49]

[718]

[66]

[157]

9007199428941963

[1] Motor se štítem ložiska brzdy [54] Magnet, komplet [67] Protipružina
[22] Šroub se šestihrannou hlavou [56] Závrtný šroub [68] Držák obložení
[35] Víko ventilátoru [57] Kuželová pružina [62] Pojistná podložka
[36] Ventilátor [58] Stavěcí matice [70] Unášeč
[49] Přítlačný kotouč [59] Válcový kolík [71] Lícované pero
[50] Brzdová pružina [60] Závrtný šroub 3x [95] Těsnicí kroužek
[11] Magnet, komplet [61] Šestihranná matice [718] Tlumicí kroužek
[51] Ruční páka [65] Přítlačný kroužek
[53] Odbržďovací páka [66] Těsnicí pás
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7.7.2 Schematické uspořádání brzdového motoru DR..90 – 132, DRN90 – 132S

[1]

[71]

[70]

[62]

[900]

[550]

[95]

[53]

[51]

[62]

[57]

[56]

[59]

[58]

[36]

[22]

[35]

[901]

9007199434722955

[1] Motor se štítem ložiska brzdy [53] Odbržďovací páka [70] Unášeč
[22] Šroub se šestihrannou hlavou [56] Závrtný šroub [71] Lícované pero
[32] Pojistná podložka [57] Kuželová pružina [95] Těsnicí kroužek
[35] Víko ventilátoru [58] Stavěcí matice [550] Brzda, předmontovaná
[36] Ventilátor [59] Válcový kolík [900] Šroub
[51] Ruční páka [62] Pojistná podložka [901] Těsnění
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7.7.3 Schematické uspořádání brzdového motoru DR..160 – 280, DRN132M – 280

[1]

[901]

[71]

[70]

[62]

[47]

[53]

[36]

[35]

[55]

[698]

[56]

[22]

[58]

[57]

[51]

[95]

[900]

[550]

[31]

[32]

9007199781964683

[1] Motor se štítem ložiska brzdy [51] Ruční páka [70] Unášeč
[22] Šroub se šestihrannou hlavou [53] Odbržďovací páka [71] Lícované pero
[31] Lícované pero [55] Uzavírací díl [95] Těsnicí kroužek
[32] Pojistná podložka [56] Závrtný šroub [550] Brzda, předmontovaná
[35] Víko ventilátoru [57] Kuželová pružina [698] Konektor, komplet (pouze u zařízení

BE20 – 122)
[36] Ventilátor [58] Stavěcí matice [900] Šroub
[47] O-kroužek [62] Pojistná podložka [901] O-kroužek
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7.7.4 Schematické uspořádání brzdového motoru DR.315

[1]

[71]
[31]

[70]
[62]

[900]
[550]

[37]
[47]

[53]
[64]

[56]
[36]

[32]

[22]

[255] [256] [58][57]

BE120

BE122

[35]
[55]

353595787

[1] Motor se štítem ložiska brzdy [53] Odbrzďovací páka [71] Lícované pero
[22] Šroub se šestihrannou hlavou [55] Uzavírací prvek [255] Kuželová pánev
[31] Lícované pero [56] Závrtný šroub [256] Půlkulová podložka
[32] Pojistná podložka [57] Kuželová pružina [550] Brzda, předmontovaná
[35] Víko ventilátoru [58] Stavěcí matice [900] Šroub
[36] Ventilátor [62] Pojistná podložka [901] Těsnění
[37] V kroužek [64] Závitový kolík
[47] O-kroužek [70] Unášeč
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7.7.5 Pracovní kroky při prohlídce brzdového motoru DR..71 – 315, DRN80 – 315

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zhmoždění kvůli nezamýšlenému rozběhnutí pohonu.
Smrt nebo těžká poranění.
• Před započetím prací motor, brzdu a případný externí ventilátor odpojte od

napájení a zajistěte je proti neúmyslnému opětovnému zapnutí!
• Při provádění činností postupujte přesně podle následujících kroků!

1. Demontujte případné externí ventilátory a snímače otáčení.
Viz kapitola „Přípravné práce při údržbě motoru a brzdy“ (→ 2 105).

2. U převodových motorů: Demontujte motor z převodovky.
Demontujte pastorek a ostřikovací kroužek [107].

3. Demontujte víko ventilátoru [35], ventilátor [36].
4. Demontáž statoru:

• Konstrukční velikost DR..71 – 132, DRN80 – 132S: Demontujte válcové
šrouby [13] ze štítu přírubového ložiska [7] a  ložiskového štítu B [42],
demontujte stator [16] ze štítu přírubového ložiska [7].

• Konstrukční velikost DR..160 – 180, DRN132M – 180: Uvolněte válcové
šrouby [19] a demontujte ložiskový štít B [42]. Uvolněte šroub se šestihrannou
hlavou [15] a demontujte stator ze štítu přírubového ložiska.

• Konstrukční velikost DR..200 – 225, DRN200 – 225
– Uvolněte šroub se šestihrannou hlavou [15] a demontujte štít přírubového

ložiska [7] ze statoru.
– Uvolněte válcové šrouby [19] a demontujte kompletní kotvu [1] spolu

s ložiskovým štítem B [42].
– Uvolněte válcové šrouby [25] a oddělte kompletní kotvu [1] od ložiskového štítu

B [42].
• Konstrukční velikost DR..250 – 280, DRN250 – 280 bez doplňku /ERF nebo /

NS
– Uvolněte válcové šrouby [15] a demontujte přírubu [7].
– Uvolněte válcové šrouby [19] a demontujte ložiskový štít B [42] spolu s kotvou

[1].
– Uvolněte válcové šrouby [25] a stáhněte ložiskový štít B [42] z kotvy [1].
• Konstrukční velikost DR..250 – 280, DRN250 – 280 s doplňkem/ERF nebo /

NS nebo DR../DRN315
– Uvolněte válcové šrouby [19] a [25] a demontujte ložiskový štít B [42].
– Uvolněte válcové šrouby [15] a demontujte přírubu [7] spolu s kotvou [1].
– Uvolněte šrouby s šestihrannou hlavou [609] a stáhněte přírubu [7] z kotvy [1].
– Před demontáží přednostně ochraňte těsnicí kroužek hřídele před poškozením

např. lepicí páskou nebo ochrannou objímkou.
5. Uvolnění brzdového kabelu:

• BE05  –  11: Demontujte víko svorkové skříně, brzdový kabel uvolněte
z usměrňovače.
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• BE20  –  122: Uvolněte pojistné šrouby konektoru brzdy [698] a  konektor
stáhněte.

6. Brzdu ze statoru odtlačte a opatrně sejměte.
7. Stator odtlačte o cca 3 – 4 cm.
8. Vizuální kontrola: Je ve vnitřním prostoru statoru vlhkost nebo převodový olej?

• Pokud ne, pokračujte krokem 11.
• Je-li zde vlhkost, pokračujte krokem 9.
• Je-li zde převodový olej, nechte motor opravit v odborném servisu

9. Je-li ve vnitřním prostoru statoru vlhkost:
• U převodových motorů: Demontujte motor z převodovky
• U motorů bez převodovky: Demontujte přírubu A
• Demontujte kotvu [1]

10. Vyčistěte, vysušte a  elektricky přezkoušejte vinutí, viz kapitola „Vysušení
motoru“ (→ 2 30).

11. Vyměňte valivá ložiska [11], [44] za přípustné typy valivých ložisek.
Viz kapitola „Přípustné typy valivých ložisek“ (→ 2 178).

12. DR..250 – 280, DRN250 – 280 s doplňkem /ERF nebo /NS nebo u zařízení DR../
DRN315
• Valivá ložiska naplňte z  cca 2/3 tukem. Viz kapitola „Mazání

ložisek“ (→ 2 103).
• Upozornění: Před montáží ložiska přiložte přírubu těsněnou kroužkem [608]

a [21] na hřídel rotoru.
• Motor namontujte vertikálně od strany A.
• Vložte pružiny [105] a mazací kroužek [604] do otvoru pro ložisko příruby [7].
• Kotvu [1] zavěste na závit na straně B a zasuňte do příruby [7].
• Přírubu těsněnou kroužkem [608] upevněte šrouby se šestihrannou hlavou

[609] na přírubě [7].
• Stator [16] a přírubu [7] sešroubujte šrouby [15].

Upozornění: Čelo vinutí chraňte před poškozením!
• Před montáží ložiskového štítu B našroubujte závitový kolík M8 o  délce cca

200 mm do příruby těsněné kroužkem [21].
• Namontujte ložiskový štít B [42], přitom protáhněte závitový kolík vrtáním pro

šroub [25]. Ložiskový štít B a  stator [16] sešroubujte válcovými šrouby [19]
a  šestihrannými maticemi [17]. Přírubu těsněnou kroužkem [21] zdvihněte
závitovým kolíkem a  upevněte 2 šrouby [25]. Odstraňte závitový kolík
a zašroubujte zbylé šrouby [25].

• Výměna těsnicích kroužků hřídele
– Strana A: Vyměňte těsnicí kroužky hřídele [106], u převodových motorů

vyměňte ostřikovací kroužek [107] a těsnicí kroužek hřídele [250].
U převodových motorů vyplňte prostor mezi oběma těsnicími kroužky hřídele
cca ze 2/3 tukem. Viz kapitola Objednací údaje pro maziva a antikorozní
ochranné prostředky (→ 2 180).

– Strana B: Namontujte těsnicí kroužek hřídele [30], přičemž těsnicí břit potřete
stejným tukem.21
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13. Hřídel přetěsněte:
• Strana A: Vyměňte těsnicí kroužek hřídele [106]
• Strana B: Výměna těsnicího kroužku hřídele [30]

Těsnicí břit namažte vhodným tukem. Viz kapitola Objednací údaje pro maziva
a antikorozní ochranné prostředky (→ 2 180).

14. Lůžka statoru přetěsněte:
• Těsnicí plochu utěsněte trvale plastickou těsnicí hmotou

(teplota při používání -40 °C – +180 °C) např. „SEW L Spezial“.
• U konstrukční velikosti DR..71  –  132, DRN80 – 132S: Vyměňte těsnění

[392].
15. Konstrukční velikost motoru DR..160  –  280, DRN132M – 280: Vyměňte O-

kroužek [901] mezi ložiskovým štítem B [42] a  předmontovanou brzdou [550].
Montáž předmontované brzdy [550]

16. Těsnicí břit [95] namažte vhodným tukem. Viz kapitola Objednací údaje pro
maziva a antikorozní ochranné prostředky (→ 2 180).

17. Namontujte motor, brzdu, doplňkové vybavení.
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7.7.6 Schematické uspořádání brzd BE05 – 2 (DR..71 – 80, DRN80)

[67] [65]

[50]/[276][718] [54]

[49]

[60]

[68]

[42]

[66]
[61]

[73]

18014399037859723

[42] Štít ložiska brzdy [61] Šestihranná matice [73] Podložka
[49] Přítlačný kotouč [65] Přítlačný kroužek [276] Brzdová pružina (modrá)
[50] Brzdová pružina (normální) [66] Těsnicí pás [718] Tlumicí plech
[54] Těleso magnetu, kompletní [67] Protipružina
[60] Závrtný šroub 3x [68] Držák obložení

7.7.7 Schematické uspořádání brzdy BE1 – 11 (DR..90 – 160, DRN90 – 132S)

[67]
[65]

[50/276]
[718]

[54]

[49]

[60]

[68]

[702]

[66]

[61]

[69]

18014398683684619

[49] Přítlačný kotouč [61] Šestihranná matice [68] Držák obložení
[50] Brzdová pružina (normální) [65] Přítlačný kroužek [276] Brzdová pružina (modrá)
[54] Těleso magnetu, kompletní [66] Těsnicí pás [702] Třecí kotouč
[60] Závrtný šroub 3x [67] Protipružina [718] Tlumicí plech

21
92

73
24

/C
S 

– 
07

/2
01

5



7 Inspekce a údržba
Inspekční / údržbové práce na brzdovém motoru DR..71 – 315, DRN80 – 315

Návod k obsluze – Třífázové motory132

7.7.8 Schematické uspořádání brzdy BE20 (DR..160 – 180, DRN132M – 180)

[702]
[69]

[67]
[68]

[65]
[49]

[54]

[28]
[60]

[61]

[66]

[50/276]

9007200415803275

[28] Uzavírací víčko [61] Šestihranná matice [69] Prstencová pružina
[49] Přítlačný kotouč, kompletní [65] Přítlačný kroužek [276] Brzdová pružina (modrá)
[50] Brzdová pružina (normální) [66] Těsnicí pás [702] Třecí kotouč
[54] Těleso magnetu, kompletní [67] Protipružina
[60] Závrtný šroub 3x [68] Držák obložení

7.7.9 Schematické uspořádání brzdy BE30 – 32 (DR..180 – 225, DRN180 – 225)

[702]
[68]

[51]

[50]/[276]
[28]

[54]

[61]

[66]

[69]

[68b]
[69b]

[67]

[49]

[60]

18014399663204747

[28] Uzavírací víčko [60] Závrtný šroub 3x [69] Prstencová pružina
[49] Přítlačný kotouč [61] Šestihranná matice [276] Brzdová pružina (modrá)
[50] Brzdová pružina (normální) [66] Těsnicí pás [718] Třecí kotouč
[51] Lamela brzdy [67] Stavěcí objímka
[54] Magnet [68] Držák obložení
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7.7.10 Schematické uspořádání brzdy BE60 – 122 (DR..250 – 315, DRN250 – 315)

[702]

[69]

[69b]
[68b]

[68]

[67]
[49]

[50/276]

[28]

[52b]

[60]

[54]

[61]

[66]

[733]
[732]

18014398863076107

[28] Uzavírací víčko [61] Šestihranná matice [69b] Prstencová pružina (pouze
BE122)

[49] Přítlačný kotouč [66] Těsnicí pás [276] Brzdová pružina
[50] Brzdová pružina [67] Protipružina [702] Třecí kotouč
[52b] Brzdová lamela (pouze

BE122)
[68] Držák obložení [732] Krycí kotouč

[54] Těleso magnetu, kompletní [68b] Držák obložení (pouze
BE12)

[733] Šroub

[60] Závrtný šroub 3x [69] Prstencová pružina
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7.7.11 Nastavení pracovní vzduchové mezery u brzd BE05 – 122

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zhmoždění kvůli neúmyslnému rozběhnutí motoru.
Smrt nebo těžká poranění.
• Před započetím prací odpojte motor, brzdu a případný externí ventilátor od

napájení a zajistěte je proti neúmyslnému zapnutí!
• Při provádění činností postupujte přesně podle následujících kroků!

1. Demontujte:
• Případné externí ventilátory a snímače otáčení

Viz kapitola „Přípravné práce při údržbě motoru a brzdy“ (→ 2 105).
• Víko příruby nebo ventilátoru [35]

2. Posuňte těsnicí pás [66],
• k tomu případně uvolněte pásovou svorku
• Odsátí otěrových částic

3. Změřte držák obložení [68]:
• Minimální tloušťku držáku brzdového obložení najdete v  kapitole „Technické

údaje“ (→ 2 162).
• Držák brzdového obložení případně vyměňte, viz kapitola Výměna držáku

obložení brzdy BE05 – 122 (→ 2 136)“.
4. BE30 – 122: Uvolněte stavěcí objímky [67] otáčením ve směru ložiskového štítu B.
5. Změřte pracovní vzduchovou mezeru A (viz následující obrázek)

(pomocí dotykové měrky na třech místech otočených o 120°):
• u BE05 – 11: mezi přítlačným kotoučem [49] a tlumicím plechem [718]
• u BE20 – 122: mezi přítlačným kotoučem [49] a magnetem [54]

A

1
2
0
°

1
2
0
°

120°

1

23

18014398689460619
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• BE050 – 20: Dotahujte šestihranné matice [61], dokud nebude správně
nastavena pracovní vzduchová mezera, viz kapitola „Technické údaje“

• BE30 – 62: Dotahujte šestihranné matice [61], dokud nebude pracovní
vzduchová mezera měřit cca 0,25 mm.

• BE120  –  122: Dotahujte šestihranné matice [61], dokud nebude pracovní
vzduchová mezera měřit cca 0,30 mm.

• U BE32 ve vertikální pracovní poloze nastavte 3 pružiny lamely brzdy na
následující rozměr:

Pracovní poloha X v mm
Brzda nahoře 7,3

Brzda dole 7,3

• U BE62  –  122 ve vertikální pracovní poloze nastavte 3 pružiny lamely
brzdy na následující rozměr:

Pracovní poloha X v mm
Brzda nahoře 10,0

Brzda dole 10,0

X

X

[49]

[52b]

[900]

[68b]

[68]

18014398965440139

[49] Přítlačný kotouč [68b] Držák obložení (BE32, BE62,
BE122)

[52b] Lamela brzdy (BE32, BE62, BE122) [900] Šestihranná matice
[68] Brzdové obložení

7. BE30 – 122: Pevně přišroubujte stavěcí objímky [67] k magnetu, dokud nebude
pracovní vzduchová mezera správně nastavena, viz kapitola „Technické údaje
 (→ 2 162)“.

8. Namontujte těsnicí pás, znovu namontujte demontované součásti.
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7.7.12 Výměna držáku obložení brzdy BE05 – 122
Při výměně držáku brzdového obložení zkontrolujte kromě opotřebení brzdicích prvků
uvedených ve sloupci „Brzda BE“, viz kapitola „Inspekční a  údržbové
intervaly" (→ 2 102), také případné opotřebení šestihranných matic [61]. Šestihranné
matice [61] je nutné při výměně držáku brzdového obložení vždy vyměnit.

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zhmoždění kvůli nezamýšlenému rozběhnutí motoru.
Smrt nebo těžká poranění.
• Před započetím prací odpojte motor, brzdu a případný externí ventilátor od

napájení a zajistěte je proti neúmyslnému zapnutí!
• Při provádění činností postupujte přesně podle následujících kroků!

UPOZORNĚNÍ
• U motorů konstrukční velikosti DR..71 – 80, DRN80 nelze brzdu od motoru

demontovat, protože brzda BE je přímo upevněna na štítu ložiska brzdy.
• U motorů konstrukční velikosti DR..90 – 315, DRN90 – 315 lze brzdu při výměně

držáku brzdového obložení demontovat z  motoru, protože brzda BE je na štítu
ložiska brzdy motoru předmontována přes třecí kotouč.

1. Demontujte:
• Případné externí ventilátory a snímače otáčení

Viz kapitola „Přípravné práce při údržbě motoru a brzdy“ (→ 2 105).
• Víko příruby nebo ventilátoru [35], pojistná podložka [32/62] a ventilátor [36]

2. Uvolnění brzdového kabelu
• BE05 – 11: Demontujte víko svorkové skříně, brzdový kabel uvolněte

z usměrňovače.
• BE20 – 122: Uvolněte pojistné šrouby konektoru brzdy [698] a  konektor

stáhněte.
3. Sejměte těsnicí pás [66]
4. Případně demontujte ruční odbrzdění.

• Stavěcí matice [58], kuželové pružiny [57], závrtné šrouby [56], odbrrďovací
páku [53], příp. spirálový upínací kolík [59], kuželovou pánev [255], půlkulovou
podložku [256]

5. Povolte šestihranné matice [61], opatrně stáhněte magnet [54] (brzdový kabel!),
sejměte brzdové pružiny [50].

6. BE05 – 11: Demontujte tlumicí plech [718], přítlačný kotouč [49] a držák obložení
[68]
BE20, BE30, BE60, BE120: Demontujte přítlačný kotouč [49] a  držák obložení
[68]
BE32, BE62, BE122: Demontujte přítlačný kotouč [49], držák obložení [68] a [68b]

7. Očistěte brzdové součásti.
8. Namontujte nový držák (držáky) brzdového obložení.
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9. Části brzdy opět namontujte, jak je popsáno v kapitole Pracovní kroky při prohlídce
brzdového motoru DR..71 – 315, DRN80 – 315 (→ 2 128).
• S výjimkou ventilátoru a  víka ventilátoru, protože předtím je nutné nastavit

pracovní vzduchovou mezeru, viz kapitola „Nastavení pracovní vzduchové
mezery u brzd BE05 – 122 (→ 2 134)“.

10. U ručního odbrzdění: Pomocí stavěcích matic nastavte podélnou vůli „s“ mezi
kuželovými pružinami (ploché) a stavěcími maticemi (viz následující obrázek).

 VAROVÁNÍ
Chybějící brzdový účinek kvůli nesprávně nastavené podélné vůli „s“.
Smrt nebo těžká poranění.
• Správně nastavte podélnou vůli „s“ dle následujícího obrázku a tabulky, aby tak

bylo možné kompenzovat opotřebení brzdového obložení přítlačného kotouče.

s

177241867

Brzda Podélná vůle s v mm
BE05, BE1, BE2, 1,5

BE5 1,7

BE11, BE20, BE30, BE32, BE60, BE62,
BE120, BE122

2

11. Namontujte těsnicí pás, znovu namontujte demontované součásti.

UPOZORNĚNÍ
• Pevné ruční odbrzdění (typ HF) je již odbrzděno, jestliže cítíte při manipulaci se

závitovým kolíkem odpor.
• Vracející se ruční odbrzdění (typ HR) lze odbrzdit za použití běžné síly ruky.
• U brzdových motorů s vracejícím se ručním odbrzděním je nutné ruční páku po

uvedení do provozu či údržbě bezpodmínečně odebrat! Ke skladování slouží
úchyt na vnější části motoru.

UPOZORNĚNÍ
Po výměně držáku brzdového obložení bude maximální brzdový moment dosažen
teprve po několika sepnutích.
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7.7.13 Změna brzdného momentu brzdy BE05 – 122
Brzdný moment lze měnit krokově!
• Na základě druhu a počtu brzdových pružin
• Výměnou kompletního magnetu (možné pouze u zařízení BE05 a BE1)
• Výměnou brzdy (od konstrukční velikosti motoru DR..90, DRN90)
• Přemontováním na dvoukotoučovou brzdu (možné pouze u zařízení BE30)
Příslušné platné stupně brzdného momentu najdete v  kapitole „Technické
údaje“ (→ 2 162).
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7.7.14 Výměna brzdových pružin u brzdy BE05 – 122

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zhmoždění kvůli nezamýšlenému rozběhnutí pohonu.
Smrt nebo těžká poranění.
• Před započetím prací odpojte motor, brzdu a případný externí ventilátor od

napájení a zajistěte je proti neúmyslnému zapnutí!
• Při provádění činností postupujte přesně podle následujících kroků!

1. Demontujte:
• Případné externí ventilátory a snímače otáčení

Viz kapitola „Přípravné práce při údržbě motoru a brzdy“ (→ 2 105).
• Víko příruby nebo ventilátoru [35], pojistná podložka [32/62] a ventilátor [36]

2. Uvolnění brzdového kabelu
• BE05  –  11: Demontujte víko svorkové skříně, brzdový kabel uvolněte

z usměrňovače.
• BE20  –  122: Uvolněte pojistné šrouby konektoru brzdy [698] a  konektor

stáhněte.
3. Sejměte těsnicí pás [66], případně demontujte ruční odbrzdění:

• Stavěcí matice [58], kuželové pružiny [57], závrtné šrouby [56], odbrzďovací
páku [53], příp. spirálový upínací kolík [59], kuželovou pánev [255], půlkulovou
podložku [256]

4. Uvolněte šestihranné matice [61], stáhněte magnet [54]
• o cca 50 mm (pozor, brzdový kabel!)

5. Vyměňte nebo doplňte brzdové pružiny [50/276/265]
• Symetricky uspořádejte brzdové pružiny

6. Části brzdy opět namontujte, jak je popsáno v kapitole Pracovní kroky při prohlídce
brzdového motoru DR..71 – 315, DRN80 – 315 (→ 2 128).
• S výjimkou ventilátoru a  víka ventilátoru, protože předtím je nutné nastavit

pracovní vzduchovou mezeru, viz kapitola „Nastavení pracovní vzduchové
mezery u brzd BE05 – 122 (→ 2 134)“.

7. U ručního odbrzdění: Pomocí stavěcích matic nastavte podélnou vůli „s“ mezi
kuželovými pružinami (ploché) a stavěcími maticemi (viz následující obrázek).

 VAROVÁNÍ
Chybějící brzdový účinek kvůli nesprávně nastavené podélné vůli „s“.
Smrt nebo těžká poranění.
• Správně nastavte podélnou vůli „s“ dle následujícího obrázku a tabulky, aby tak

bylo možné kompenzovat opotřebení brzdového obložení přítlačného kotouče.
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s

177241867

Brzda Podélná vůle s v mm
BE05, BE1, BE2, 1,5

BE5 1,7

BE11, BE20, BE30, BE32, BE60, BE62,
BE120, BE122

2

8. Namontujte těsnicí pás, znovu namontujte demontované součásti.

UPOZORNĚNÍ
Při opakované demontáži vyměňte stavěcí matice [58] a šestihranné matice [61]!
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7.7.15 Výměna tělesa magnetu u brzdy BE05 – 122

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zhmoždění kvůli nezamýšlenému rozběhnutí pohonu.
Smrt nebo těžká poranění.
• Před započetím prací odpojte motor, brzdu a případný externí ventilátor od

napájení a zajistěte je proti neúmyslnému zapnutí!
• Při provádění činností postupujte přesně podle následujících kroků!

1. Demontujte:
• Případné externí ventilátory a snímače otáčení

Viz kapitola „Přípravné práce při údržbě motoru a brzdy“ (→ 2 105).
• Víko příruby nebo ventilátoru [35], pojistná podložka [32/62] a ventilátor [36]

2. Sejměte těsnicí pás [66], případně demontujte ruční odbrzdění:
• Stavěcí matice [58], kuželové pružiny [57], závrtné šrouby [56], odbrzďovací

páku [53], příp. spirálový upínací kolík [59]
3. Uvolnění brzdového kabelu

• BE05  –  11: Demontujte víko svorkové skříně, brzdový kabel uvolněte
z usměrňovače.

• BE20  –  122: Uvolněte pojistné šrouby konektoru brzdy [698] a  konektor
stáhněte.

4. Uvolněte šestihranné matice [61], stáhněte komplet magnetu [54], demontujte
brzdové pružiny [50/276].

5. Namontujte nové magnety s  brzdovými pružinami. Příslušné platné stupně
brzdného momentu najdete v kapitole kapitola „Technické údaje“ (→ 2 162).

6. Části brzdy opět namontujte, jak je popsáno v kapitole Pracovní kroky při prohlídce
brzdového motoru DR..71 – 315, DRN80 – 315 (→ 2 128).
• S výjimkou ventilátoru a  víka ventilátoru, protože předtím je nutné nastavit

pracovní vzduchovou mezeru, viz kapitola „Nastavení pracovní vzduchové
mezery u brzd BE05 – 122 (→ 2 134)“.

7. U ručního odbrzdění: Pomocí stavěcích matic nastavte podélnou vůli „s“ mezi
kuželovými pružinami (ploché) a stavěcími maticemi (viz následující obrázek).

 VAROVÁNÍ
Chybějící brzdový účinek kvůli nesprávně nastavené podélné vůli „s“.
Smrt nebo těžká poranění.
• Správně nastavte podélnou vůli „s“ dle následujícího obrázku a tabulky, aby tak

bylo možné kompenzovat opotřebení brzdového obložení přítlačného kotouče.
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s

177241867

Brzda Podélná vůle s v mm
BE05, BE1, BE2 1,5

BE5 1,7

BE11, BE20, BE30, BE32, BE60, BE62,
BE120, BE122

2

8. Namontujte těsnicí pás, znovu namontujte demontované součásti.
9. Při zkratu na vinutí nebo na kostře vyměňte ovládání brzdy.

UPOZORNĚNÍ
Při opakované demontáži vyměňte stavěcí matice [58] a šestihranné matice [61]!
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7.7.16 Výměna brzd u zařízení DR..71 – 80, DRN80

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí pohmoždění kvůli neúmyslnému rozběhnutí motoru.
Smrt nebo těžká poranění.
• Před započetím prací odpojte motor, brzdu a případný externí ventilátor od

napájení a zajistěte je proti neúmyslnému zapnutí!
• Při provádění činností postupujte přesně podle následujících kroků!

1. Demontáž:
• Případné externí ventilátory a snímače otáčení

Viz kapitola „Přípravné práce při údržbě motoru a brzdy“ (→ 2 105).
• Kryt příruby nebo ventilátoru [35], pojistná podložka [32/62] a ventilátor [36]

2. Demontujte víko svorkové skříně a uvolněte kabel brzdy z usměrňovače, případně
upevněte tažný drát na brzdových kabelech.

3. Uvolněte válcové šrouby [13], sejměte štít ložiska brzdy spolu s brzdou ze statoru.
4. Brzdový kabel nové brzdy zaveďte do svorkové skříně.
5. Nasaďte novou brzdu, přitom dbejte na orientaci vaček štítu ložiska brzdy.
6. Hřídel přetěsněte:

• Vyměňte těsnicí kroužek [95].
• Těsnicí břit potřete tukem (viz kapitola „Objednací údaje k  mazivům

a antikorozním prostředkům“ (→ 2 180)).
7. U ručního odbrzdění: Pomocí stavěcích matic nastavte podélnou vůli „s“ mezi

kuželovými pružinami (ploché) a stavěcími maticemi (viz následující obrázek).

 VAROVÁNÍ
Chybějící brzdový účinek kvůli nesprávně nastavené podélné vůli „s“.
Smrt nebo těžká poranění.
• Správně nastavte podélnou vůli „s“ dle následujícího obrázku a tabulky, aby tak

bylo možné kompenzovat opotřebení brzdového obložení přítlačného kotouče.

s

177241867

Brzda Podélná vůle s v mm
BE05, BE1, BE2 1,5
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7.7.17 Výměna brzd u zařízení DR..90 – 225, DRN90 – 225

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zhmoždění kvůli nezamýšlenému rozběhnutí pohonu.
Smrt nebo těžká poranění.
• Před započetím prací odpojte motor, brzdu a případný externí ventilátor od

napájení a zajistěte je proti neúmyslnému zapnutí!
• Při provádění činností postupujte přesně podle následujících kroků!

1. Demontujte:
• Případné externí ventilátory a snímače otáčení

Viz kapitola „Přípravné práce při údržbě motoru a brzdy“ (→ 2 105).
• Víko příruby nebo ventilátoru [35], pojistná podložka [32/62] a ventilátor [36]

2. Uvolnění brzdového kabelu
• BE05  –  11: Demontujte víko svorkové skříně, brzdový kabel uvolněte

z usměrňovače.
• BE20  –  32: Uvolněte pojistné šrouby konektoru brzdy [698] a  konektor

stáhněte.
3. Uvolněte šrouby [900] a sejměte brzdu ze štítu ložiska brzdy.
4. DR..90 – 132, DRN90 – 132S: Dbejte na orientaci těsnění [901].
5. Propojte brzdový kabel nové brzdy.
6. Nasaďte novou brzdu, přitom dbejte na orientaci vaček třecího kotouče.
7. Hřídel přetěsněte:

• Vyměňte těsnicí kroužek [95]
• Těsnicí břit potřete tukem (viz kapitola „Objednací údaje k  mazivům

a antikorozním prostředkům“ (→ 2 180)).
8. U ručního odbrzdění: Pomocí stavěcích matic nastavte podélnou vůli „s“ mezi

kuželovými pružinami (ploché) a stavěcími maticemi (viz následující obrázek).

 VAROVÁNÍ
Chybějící brzdový účinek kvůli nesprávně nastavené podélné vůli „s“.
Smrt nebo těžká poranění.
• Správně nastavte podélnou vůli „s“ dle následujícího obrázku a tabulky, aby tak

bylo možné kompenzovat opotřebení brzdového obložení přítlačného kotouče.
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s

177241867

Brzda Podélná vůle s v mm
BE05, BE1, BE2 1,5

BE5 1,7

BE11, BE20, BE30, BE32 2
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7.7.18 Výměna brzd u zařízení DR..250 – 315, DRN250 – 315

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí pohmoždění kvůli neúmyslnému rozběhnutí motoru.
Smrt nebo těžká poranění.
• Před započetím prací odpojte motor, brzdu a případný externí ventilátor od

napájení a zajistěte je proti neúmyslnému zapnutí!
• Při provádění činností postupujte přesně podle následujících kroků!

1. Demontáž:
• Případné externí ventilátory a snímače otáčení

Viz kapitola „Přípravné práce při údržbě motoru a brzdy“. (→ 2 105)
• Kryt příruby nebo ventilátoru [35], pojistná podložka [32/62] a ventilátor [36]

2. BE60 – 62: Uvolnění brzdového kabelu
• Demontujte víko svorkové skříně, brzdový kabel uvolněte z usměrňovače.
• Propojte brzdový kabel nové brzdy.

3. BE120 – 122: Uvolněte konektor brzdy.
4. Uvolněte šrouby [900] a sejměte brzdu ze štítu ložiska brzdy [35].
5. Nasaďte novou brzdu, přitom dbejte na orientaci vaček třecího kotouče.
6. Hřídel přetěsněte:

• Vyměňte těsnicí kroužek [95].
• Těsnicí břit potřete tukem (viz kapitola „Objednací údaje k  mazivům

a antikorozním prostředkům“ (→ 2 180)).
7. U ručního odbrzdění: Pomocí stavěcích matic nastavte podélnou vůli „s“ mezi

kuželovými pružinami (ploché) a stavěcími maticemi (viz následující obrázek).

 VAROVÁNÍ
Chybějící brzdový účinek kvůli nesprávně nastavené podélné vůli „s“.
Smrt nebo těžká poranění.
• Správně nastavte podélnou vůli „s“ dle následujícího obrázku a tabulky, aby tak

bylo možné kompenzovat opotřebení brzdového obložení přítlačného kotouče.

s

177241867

Brzda Podélná vůle s v mm
BE60, BE62, BE120, BE122 2
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7.8 Inspekční/údržbářské práce na diagnostické jednotce /DUB
7.8.1 Schematické uspořádání diagnostické jednotky /DUB na DR..90 – 100 s BE2

[66] [49]

[555][559] [562] [558]

[556]

[379]

[112]

[945]

[561]
[946]

[560]

9007200340056843

[49] Přítlačný kotouč pro DUB [556] Upevňovací úhelník [561] Závrtný šroub
[66] Těsnicí pás pro DUB [557] Šroubová svorka [562] Podložka
[112] Spodní část svorkové skříně [558] Šroub se šestihrannou hlavou [945] Šroub se zápustnou hlavou
[379] Průchodka [559] Šroub s čočkovou hlavou [946] Upínací deska kompletní
[555] Mikrospínač [560] Šroub se šestihrannou hlavou
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7.8.2 Schematické uspořádání diagnostické jednotky /DUB na DR..90 – 315 s BE5 – 122

[379]

[112]

[66] [49]

[561] [557] [560]

[559]

[555]

[556]

[562] [558]

1085317771

[49] Přítlačný kotouč pro /DUB [556] Upevňovací úhelník [561] Závrtný šroub
[66] Těsnicí pás na /DUB [557] Čep [562] Podložka
[112] Dolní část svorkové skříně [558] Šroub se šestihrannou hlavou
[379] Průchodka [559] Šroub s čočkovou hlavou
[555] Mikrospínač [560] Šroub se šestihrannou hlavou
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7.8.3 Inspekční/údržbářské práce na diagnostické jednotce /DUB pro kontrolu funkce

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zhmoždění kvůli nezamýšlenému rozběhnutí pohonu.
Smrt nebo těžká poranění.
• Před započetím prací motor a případný externí ventilátor odpojte od napájení

a zajistěte je proti neúmyslnému opětovnému zapnutí!
• Při provádění činností postupujte přesně podle následujících kroků!

1. Pracovní vzduchovou mezeru zkontrolujte podle kapitoly „Nastavení pracovní
vzduchové mezery u brzd BE05 – 122 (→ 2 134)“ a případně nastavte.

2. Našroubujte šestihranný šroub [560] proti ovladači mikrospínače [555], až
mikrospínač přepne (zavřené kontakty hnědý, modrý).
Při šroubování přiložte šestihrannou matici [561], abyste tak dostali podélnou vůli
ze závitu.

3. Šroub se šestihrannou hlavou [560] otočte zpět, až mikrospínač [555] přepne zpět
(kontakty hnědý-modrý jsou otevřeny).

4. Kvůli funkční bezpečnosti otočte šroub se šestihrannou hlavou [560] ještě otáčky
(0,1 mm) zpět.

5. Dotáhněte šestihrannou matici [561], přičemž přidržujte šroub se šestihrannou
hlavou [560], aby nedošlo k posunu.

6. Brzdu několikrát zapněte a  vypněte a  zároveň zkontrolujte, zda mikrospínač
bezpečně otevírá a zavírá ve všech polohách hřídele motoru. Hřídel motoru proto
několikrát protočte rukou.
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7.8.4 Inspekční/údržbářské práce na diagnostické jednotce /DUB pro kontrolu opotřebení

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zhmoždění kvůli nezamýšlenému rozběhnutí pohonu.
Smrt nebo těžká poranění.
• Před započetím prací motor a případný externí ventilátor odpojte od napájení

a zajistěte je proti neúmyslnému opětovnému zapnutí!
• Při provádění činností postupujte přesně podle následujících kroků!

1. Pracovní vzduchovou mezeru zkontrolujte a  případně nastavte dle kapitoly
„Nastavení pracovní vzduchové mezery brzdy BE“.

2. Našroubujte šestihranný šroub [560] proti ovladači mikrospínače [555], až
mikrospínač přepne (zavřené kontakty hnědý-modrý).
Při šroubování přiložte šestihrannou matici [561], abyste tak dostali podélnou vůli
ze závitu.

3. U BE2  –  5: Šroub se šestihrannou hlavou [560] otočte o  3/4  otáčky ve směru
mikrospínače [555] (u BE2 o cca 0,375 mm / u BE5 o cca 0,6 mm).
U BE11 – 122: Šroub se šestihrannou hlavou [560] otočte o  jednu celou otáčku
(cca 0,8 mm) ve směru mikrospínače [555].

4. Dotáhněte šestihrannou matici [561], přičemž přidržujte šroub se šestihrannou
hlavou [560], aby nedošlo k posunu.

5. Bude-li s  přibývajícím opotřebením brzdového obložení dosažena rezerva
opotřebení, přepne mikrospínač zpět (kontakty hnědý-modrý jsou otevřeny)
a aktivuje relé nebo signál.

7.8.5 Inspekční/údržbářské práce diagnostické jednotky /DUB pro kontrolu funkce a opotřebení
Při montáži druhé diagnostické jednotky /DUB na brzdu lze realizovat oba kontrolní
stavy. V tomto případě nejprve nastavte diagnostickou jednotku /DUB ke kontrole
opotřebení, poté diagnostickou jednotku /DUB ke kontrole funkce.
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7.9 Inspekční/údržbářské práce na diagnostické jednotce /DUE
7.9.1 Demontáž diagnostické jednotky /DUE

[1757]

[1151]

[54]

[1727]

[378]
[379]

[112]

14278188043

[54] Magnet [1151] Snímač
[112] Dolní část svorkové skříně [1727] Průchodka
[378] Uzavírací šroub [1757] Vyhodnocovací jednotka
[379] Kabelová průchodka

1. Demontujte případné externí ventilátory a snímače otáčení. Viz kapitola „Přípravné
práce pro údržbu motoru a brzdy (→ 2 105)“.

2. U provedení s ručním odbrzděním nejprve demontujte ovládací prvky [1191].
3. Demontujte víko ventilátoru [35], resp. externí ventilátor [170] povolením

upevňovacích šroubů [22].
4. Pokud je k dispozici: Odstraňte pojistnou podložku [32] a stáhněte kolo ventilátoru

[36] vhodným nástrojem.
5. Povolte šroub [1154] pro pružinu upevnění kabelu [1153].
6. Povolte nejprve převlečnou matici šroubení snímače, aby byl kabel snímače volný.
7. Povolte snímač [1151] na upevňovací přírubě. Odstraňte snímač.
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7.9.2 Doplnění diagnostické jednotky /DUE ke kontrole funkce a opotřebení

 NEBEZPEČÍ
Nebezpečí zhmoždění kvůli nezamýšlenému rozběhnutí pohonu.
Smrt nebo těžká poranění.
• Před započetím prací motor odpojte od napájení a zajistěte proti neúmyslnému

opětovnému zapnutí!

Označení komponentů vyhodnocovací jednotky naleznete v kapitole „Označení
komponentů“ (→ 2 82).
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Nastavení a montáž vyhodnocovací jednotky
Vyhodnocovací jednotka je vybavena 5pólovým přepínačem DIP, který je označen
číslicemi 1 až 5. Tím lze nastavit měřicí rozsah a maximálně přípustnou mez
opotřebení (maximální pracovní vzduchová mezera).
K aktivaci DIP přepínače ≙1 stiskněte kolébkový spínač nahoru. K deaktivaci DIP
přepínače ≙0 stiskněte kolébkový spínač dolů.
V následující tabulce jsou vyobrazena nastavení DIP přepínače vyhodnocovací
jednotky pro maximální pracovní vzduchovou mezeru.
1. Mez opotřebení nastavte DIP přepínačem.

UPOZORNĚNÍ
DIP přepínač nastavujte pouze v beznapěťovém stavu.

S1 S2 S3 S4 S5 Mez opotřebení BE1 – 2 BE5 BE 1 – 2
(FS)

BE5 (FS)
Snímač Ø 6 mm

0 0 0 0 0 1,2 mm

0 0 0 0 1 1,1 mm

0 0 0 1 0 1,0 mm

0 0 0 1 1 0,9 mm X

0 0 1 0 0 0,8 mm

0 0 1 0 1 0,7 mm X

0 0 1 1 0 0,6 mm X X

0 0 1 1 1 0,5 mm

S1 S2 S3 S4 S5 Mez opotřebení BE11 – 122 BE11 – 30 (FS) BE32 (FS)
Snímač Ø 8 mm

1 0 0 0 0 1,2 mm X

1 0 0 0 1 1,1 mm

1 0 0 1 0 1,0 mm

1 0 0 1 1 0,9 mm

1 0 1 0 0 0,8 mm X

1 0 1 0 1 0,7 mm X

1 0 1 1 0 0,6 mm

1 0 1 1 1 0,5 mm

X = Výrobní nastavení

Nastavení možná dodatečně

2. Vyhodnocovací jednotku našroubujte do svorkové skříně po dohodě se SEW-
EURODRIVE.

3. Připojte snímač. Viz kapitola „Připojení snímače (→ 2 156)“.
4. Zkalibrujte nekonečnou hodnotu. Viz kapitola „Kalibrace nekonečné

hodnoty (→ 2 158)“.21
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5. Snímač zabudujte do brzdy. Viz kapitola „Montáž snímače (→ 2 159)“.
6. Položte kabel. Viz kapitola „Vedení kabelu (→ 2 160)“.
7. Zkalibrujte nulovou hodnotu. Viz kapitola „Kalibrace nulové hodnoty (→ 2 160)“.
8. Ke kontrole funkce změřte napětí na svorce 5k až 10k. Zapojte brzdu a

zkontrolujte, zda je přivedeno 24 V.
9. Abyste zkontrolovali, zda se pracovní vzduchová mezera nachází v přípustném

rozsahu, změřte proud mezi svorkou 4k a 10k. Srovnejte hodnotu s rozsahem
v  diagramu v kapitole „Výstupní signály pro kontrolu funkce a
opotřebení (→ 2 157)“.
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Připojení elektroniky
Kontrola funkce a opotřebení se připojí podle následujícího schématu zapojení.
Maximálně přípustný průřez kabelu na svorkách „k“ činí 1,5  mm2 s dutinkou bez
plastové objímky, 0,75  mm2 s plastovou objímkou. Doporučený průřez kabelu na
svorce „k“ činí 0,5 mm2 s dutinkou s plastovou objímkou.

UPOZORNĚNÍ
Při zapojení vyhodnocovací jednotky použijte stíněná vedení. Stínění spojte alespoň
na jedné straně s GND.

A C

B

4s

5s

6s

(BN)

(SR)

(WH)

4k

5k

6k

7k

8k

9k

10k

11k

9007212783931659

[A] Brzda [4k] Analogový výstup opotřebení 1
(vzduchová mezera)

[B] Snímač vířivých proudů [5k] Digitální výstup funkce 1 (zapínací
kontakt)

[C] Vyhodnocovací jednotka [6k] Digitální výstup opotřebení 1
(rozpínací kontakt)

[7k] Vstup kalibrace nulové hodnoty
[4s] Připojení snímače A1 (hnědý kabel) [8k] Vstup kalibrace nekonečné hodnoty
[5s] Připojení snímače GND 1 (stínění) [9k] Zemnicí signál AGND
[6s] Připojení snímače B1 (bílý kabel) [10k] Zemnicí potenciál GND

[11k] Napájení 24 V(ss)

Vyhodnocovací jednotka je napájena přes svorky 24 V(ss) [11k] a GND [10k] napětím
24 V(ss).
Kontrola brzdy poskytuje digitální signály pro:
• Funkce FCT1 [5k] a opotřebení WEAR1 [6k] brzdy.
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Pracovní vzduchovou mezeru lze nepřetržitě sledovat přes analogový signál (4 – 20
mA) s ohledem na zemnicí signál [9k] pomocí:
• Svorka OUT1[4k]
Svorky ZERO [7k] a INF [8k] použijte ke kalibraci.

UPOZORNĚNÍ
Pokud se má lišit od výrobního nastavení, je nutné změnit nastavení bodu
opotřebení. Viz kapitola „Nastavení a montáž vyhodnocovací jednotky“ (→ 2 153).

Připojení snímače

DUE-1K-00 21195609

O
F

F

1

BN WH

[1]

4s5s6s

G
N

D
1

A
1

B
1

4k 5k 6k 7k 8k 9k 10k 11k

O
U

T
1

Z
E

R
O

A
G

N
D

G
N

D

D
C

 2
4

V

IN
F

F
C

T
1

W
E

A
R

1

14975059851

[1] Snímač brzdy

Připojovací průřez snímače činí 0,14  mm². Prameny vedení snímače musejí být
vybaveny dutinkami. Stínění vedení musí být izolováno smršťovací hadičkou proti
jiným potenciálům. Prameny lze natlačit do svorek bez pomocí nástroje. Vedení
snímače vložte do určených svorek vedení, viz obrázek v kapitole „Kalibrace
nekonečné hodnoty  (→ 2  158)“. K odstranění vedení snímače použijte elektronický
šroubovák k uvolnění svorek.
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Výstupní signály pro kontrolu funkce a opotřebení

Diagnostická jednotka /DUE poskytuje uživateli analogový signál (4  –  20  mA,
DIN IEC 60381‑1) pro aktuální pracovní vzduchovou mezeru brzdy.

D6 D8

FCT

WEAR

1,50
x [mm]

I
Out

 [mA]

[1]

U [V]

24

[4] [3]

0,9

[5]

0

4

10

13,6

20

[2]

U [V]

24

0

x

14668091147

FCT

WEAR

2,00
x [mm]

I
Out

 [mA]

[1]

U [V]

24

[4] [3]

1,2

[5]

0

4

10

13,6

20

[2]

U [V]

24

0

x

15221727499

[1] FCT: Digitální výstup funkce (DC 24 V, DIN EN 61131‑2)
[2] WEAR: Digitální výstup opotřebení (DC 24 V, DIN EN 61131‑2)
[3] Rozsah měření snímače
[4] Max. pracovní vzduchová mezera brzdy (příklad)
[5] Aktuálně změřená pracovní vzduchová mezera (příklad)
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Kalibrace nekonečné hodnoty
Než bude možné snímač zabudovat do brzdy, je nutné elektroniku zkalibrovat na
skutečnou délku kabelu. Při kalibraci nekonečné hodnoty se elektronika sladí s délkou
kabelu snímače. Elektronika se znovu nastaví a již předchozí nastavení se přepíšou.
Snímač je nutné z brzdy demontovat pro následující kroky.
Postup při kalibraci nekonečné hodnoty pro snímač:
1. Ujistěte se, že se v blízkosti (10 cm) hlavy snímače nenachází žádný kovový

předmět. Montážní pružiny musejí během kalibrace dosedat na zadní díl hlavy
snímače.

2. Připojte napájecí napětí k INF (8k) a AGND (9k) asi na 5 sekund. Jako vztažný
potenciál lze místo AGND použít i GND. Vyhodnocovací jednotka je během
kalibrace napájena kalibračním vstupem.

Kalibrace nekonečné hodnoty se zdařila, pokud červená kontrolka LED v sekundovém
taktu krátce zabliká.
Příslušné schéma zapojení pro tento postup kalibrace.

+24 V GND

DUE-1K-00 21195609

O
F

F

1

4s5s6s
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N

D
1
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1
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1

4k 5k 6k 7k 8k 9k 10k 11k
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1
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O

A
G

N
D
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D

D
C
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V

IN
F

F
C

T
1

W
E

A
R

1

14975067787

Během kalibračního postupu vysílají digitální výstupy WEAR1, FCT1 signál 0, což
může vést k chybovým hlášením (dosažena mez opotřebení).
Analogový výstup OUT1 ukazuje během kalibračního postupu 0 mA. Po úspěšné
kalibraci má výstup 20 mA.
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Montáž snímače
Po kalibraci lze do magnetu brzdy zabudovat snímač vířivých proudů. Při montáži
snímače dbejte na to, aby hlava snímače mohla být snížena do stupňovitého vrtání
bez použití síly.
Montáž probíhá nejprve přes spodní část kabelové průchodky. Následně upevněte
horní část kabelové průchodky.

UPOZORNĚNÍ
Abyste zajistili správné zapadnutí snímače do stupně, otočte snímač opatrně za
kabel a až poté našroubujte kabelovou průchodku. Kabel snímače chraňte před
poškozením.

[1]

15126940043

[1] Snímač brzdy
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Vedení kabelu
Zabraňte kolizi kabelu s ventilátorem. K tomu účelu případně připevněte kabel k brzdě
pomocí svorky nebo podobných prostředků.

Kalibrace nulové hodnoty
Při kalibraci nulové hodnoty se aktuální pracovní vzduchová mezera při uvolněné
brzdě (otevřené) zapíše do vyhodnocovací jednotky. Přitom se elektronika nově
nastaví a již provedená nastavení přepíšou. Nulovou hodnotu můžete vždy nově uložit
beze změny nekonečné hodnoty.
Postup kalibrace nulové hodnoty:
1. Otevřete brzdu.
2. Připojte napájecí napětí k ZERO (7k) a AGND (9k) asi na 3 sekundy. Elektronika

je v kalibračním režimu. Jako vztažný potenciál lze místo AGND použít také GND.
Vyhodnocovací jednotka je během kalibrace napájena kalibračním vstupem.

Vyhodnocovací jednotka ukládá nyní nejmenší pracovní vzduchovou mezeru brzdy.
Každý postup uložení je signalizován krátkým blikáním červené kontrolky LED.
Aktivovaný kalibrační režim je ukázán následujícím stavem kontrolky LED:

LED Stav
Zelená [6] vypnuto

Červená [6] bliká (2 Hz)

+24 V GND

   DUE-1K-00 21195609
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F
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4s5s6s
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1

14977696651

Během kalibračního postupu vysílají digitální výstupy WEAR1, FCT1 signál 0, což
může vést k chybovým hlášením (dosažena mez opotřebení).
Analogový výstup OUT1 ukazuje během kalibračního postupu 0 mA. Po úspěšné
kalibraci se hodnota uloží. Výstup má potom u brzdy s přívodem vzduchu 4 mA.
Pokud je po 3 s k dispozici ještě menší hodnota, poslední se odmítne a uloží se nová
hodnota. 4 mA na výstupu přitom zůstane nezměněno
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Hlášení stavu vyhodnocovací jednotky
Brzda Snímač Kalibrace Kontrolky LED a výstupy

StavZERO INF zelená červen
á

zelená červen
á

FCT WEAR OUT

otevře-ná přimon-
tován

– – svítí nesvítí svítí nesvítí HI HI 3,6–5,6
mA

Brzda otevřená, žádné
opotřebení

zavřená přimon-
tován

– – nesvítí nesvítí nesvítí nesvítí LO HI 6 –20 mA Brzda zavřená, žádné
opotřebení

zavřená přimon-
tován

– – nesvítí svítí nesvítí svítí LO LO 6 –20 mA Brzda zavřená, nastavená
mez opotřebení brzdy
dosažena

– – – – nesvítí svítí nesvítí svítí LO LO >20 mA Překročení rozsahu měření
nebo snímač není správně
připojen

– nenamont
o-ván

– HI nesvítí bliká
1Hz

nesvítí bliká
1Hz

LO LO 0 mA Kalibrace nekonečné
hodnoty aktivní

– nenamont
o-ván

– HI nesvítí zablikn
utí 1 Hz

nesvítí zablikn
utí 1 Hz

LO LO 20 mA Kalibrace nekonečné
hodnoty úspěšná

– – – – bliká
1Hz

bliká
1Hz

bliká
1Hz

bliká
1Hz

takt 1 Hz takt 1 Hz 0 mA Ne zcela kalibrováno:
• Chybí kalibrace ZERO
• Stav při expedici (obě

kalibrace chybí)

otevře-ná přimon-
tován

HI – nesvítí bliká 2
Hz

nesvítí bliká 2
Hz

LO LO 0 mA Kalibrace nulové hodnoty
aktivní

otevře-ná přimon-
tován

HI – nesvítí bliká 2
Hz

nesvítí bliká 2
Hz

LO LO 4 mA První kalibrace nulové
hodnoty úspěšná

otevře-ná přimon-
tován

HI – nesvítí bliká nesvítí bliká LO LO 4 mA Menší nulová hodnota
rozpoznána a uložena
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8 Technické údaje 
8.1 Spínací práce, pracovní vzduchová mezera, brzdné momenty

Při použití snímačů a  brzd s  příslušnou funkční bezpečnostní technikou se snižují
hodnoty maximální pracovní vzduchové mezery a spínací práce do provedení údržby.
Nové hodnoty naleznete v příloze k návodu k obsluze „Bezpečnostně hodnocené
snímače/bezpečnostně hodnocené brzdy – třífázové motory DR..71 – 315, DRN80 –
315 – funkční bezpečnost“.

Brzda
Typ

Spínací
práce až do

údržby

Pracovní
vzduchová

mezera

Držák
brzdov

ého
obložen

í

Objednací
číslo

tlumicího /
pólového

plechu

Nastavení brzdných momentů

min.1) max. min. Brzdný
moment

Druh a počet
brzdových pružin

Objednací číslo
brzdových pružin

106 J mm mm Nm normál
ní

modrá bílá normální modrá/bílá

BE05 120 0,25 0,6 9,0 13740563 5,0 3 – – 0135017X 13741373
3,5 – 6 –
2,5 – 4 –
1,8 – 3 –

BE1 120 0,25 0,6 9,0 13740563 10 6 – – 0135017X 13741373
7,0 4 2 –
5,0 3 – –

BE2 180 0,25 0,6 9,0 13740199 20 6 – – 13740245 13740520
14 2 4 –
10 2 2 –
7,0 – 4 –
5,0 – 3 –

BE5 390 0,25 0,9 9,0 13740695 55 6 – – 13740709 13740717
40 2 4 –
28 2 2 –
20 – – 6 13747738
14 – – 4

BE11 640 0,3 1,2 10,0 13741713 110 6 – – 13741837 13741845
80 2 4 –
55 2 2 –
40 – 4 –

13741713 +
13746995

28 – 3 –
20 – – 4 13741837 13747789

BE20 1000 0,3 1,2 10,0 – 200 6 – – 13743228 13742485
– 150 4 2 –
– 110 3 3 –
– 80 3 – –

13746758 55 – 4 –
40 – 3 –

BE30 1500 0,3 1,2 10,0 – 300 8 – – 01874551 13744356
– 200 4 4 –
– 150 4 – –
– 100 – 8 –
– 75 – 6 –
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Brzda
Typ

Spínací
práce až do

údržby

Pracovní
vzduchová

mezera

Držák
brzdov

ého
obložen

í

Objednací
číslo

tlumicího /
pólového

plechu

Nastavení brzdných momentů

min.1) max. min. Brzdný
moment

Druh a počet
brzdových pružin

Objednací číslo
brzdových pružin

106 J mm mm Nm normál
ní

modrá bílá normální modrá/bílá

BE32 1500 0,4 1,2 10,0 – 600 8 – – 01874551 13744356
– 500 6 2 –
– 400 4 4 –
– 300 4 – –
– 200 – 8 –
– 150 – 6 –

13746731 100 – 4 –
BE60 2500 0,3 1,2 10,0 – 600 8 – – 01868381 13745204

– 500 6 2 –
– 400 4 4 –
– 300 4 – –
– 200 – 8 –

BE62 2500 0,4 1,2 10,0 – 1200 8 – – 01868381 13745204
– 1000 6 2 –
– 800 4 4 –
– 600 4 – –
– 400 – 8 –

BE120 390 0,6 1,2 12,0 – 1000 8 – – 13608770 13608312
– 800 6 2 –
– 600 4 4 –
– 400 4 – –

BE122 300 0,8 1,2 12,0 – 2000 8 – – 13608770 13608312
– 1600 6 2 –
– 1200 4 4 –
– 800 4 – –

1) Při kontrole pracovní vzduchové mezery respektujte: Po zkušebním provozu se mohou kvůli toleranci rovnoběžnosti držáku
brzdového obložení vyskytnout odchylky ± 0,15 mm.

V následující tabulce je uvedeno uspořádání brzdových pružin:
BE05 – 11:

6 pružin 3 + 3 pružiny 4 + 2 pružiny 2 + 2 pružiny 4 pružiny 3 pružiny

BE20:
6 pružin 4 + 2 pružiny 3 + 3 pružiny 4 pružiny 3 pružiny

BE30 – 122:
8 pružin 6 + 2 pružiny 4 + 4 pružiny 6 pružin 4 pružiny
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UPOZORNĚNÍ
Kvůli zvolené nakloněné pracovní poloze / úhlu vychýlení se snižuje spínací práce
brzdy na 50 % zde uvedených hodnot.
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8.2 Přiřazení brzdného momentu
8.2.1 Konstrukční velikost motoru DR..71 – 100, DRN80 – 100
Typ
motoru

Typ brzdy Odstupňování brzdového momentu v Nm

DR..71 BE05 1,8 2,5 3,5 5,0
BE1 5,0 7,0 10

DR..80
DRN80

BE05 1,8 2,5 3,5 5,0
BE1 5,0 7,0 10
BE2 7,0 10 14 20

DR..90
DRN90

BE05 1,8 2,5 3,5 5,0
BE1 5,0 7,0 10
BE2 5,0 7,0 10 14 20
BE5 14 20 28 40 55

DR..100
DRN100

BE1 5,0 7,0 10
BE2 5,0 7,0 10 14 20
BE5 14 20 28 40 55

8.2.2 Konstrukční velikost motoru DR..112 – 225, DRN112 – 225
Typ motoru Typ

brzdy
Odstupňování brzdového momentu v Nm

DR..112
DRN112
DR..132
DRN132S

BE5 14 20 28 40 55
BE11 20 28 40 55 80 110

DR..160
DRN132M/L

BE11 20 28 40 55 80 110
BE20 40 55 80 110 150 200

DR..180
DRN160 –
180

BE20 40 55 80 110 150 200
BE30 75 100 150 200 300
BE32 100 150 200 300 400 500 600

DR..200/225
DRN200 –
225

BE30 75 100 150 200 300
BE32 100 150 200 300 400 500 600
BE60 200 300 400 500 600
BE62 400 600 800 1000 1200
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8.2.3 Konstrukční velikost motoru DR..250/280, DRN250/280
Typ motoru Typ brzdy Odstupňování brzdového momentu v Nm
DR..250/280
DRN250 –
280

BE60 200 300 400 500 600
BE62 400 600 800 1000 1200

BE120 400 600 800 1000
BE122 800 1200 1600 2000

8.2.4 Konstrukční velikost motoru DR..315, DRN315
Typ motoru Typ brzdy Odstupňování brzdového momentu v Nm
DR..315
DRN315

BE120 400 600 800 1000
BE122 800 1200 1600 2000
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8.3 Provozní proudy
8.3.1 Brzda BE05, BE1, BE2

Udávané hodnoty proudu v  tabulkách IH (přídržný proud) jsou efektivní hodnoty.
Používejte pouze zařízení k  měření efektivních hodnot. Spínací proud (urychlovací
proud) IB protéká pouze krátkodobě (max. 160  ms) při odbrzdění brzdy. Při použití
brzdového usměrňovače BG, BMS nebo při přímém napájení stejnoměrným napětím
(možné pouze u  brzd až do konstrukční velikosti BE2) nedochází ke zvýšenému
spínacímu proudu.

BE05, BE1 BE2
Max. brzdný moment v Nm 5/10 20

Brzdový výkon ve W 32 43

Vztah spínacího proudu IB/
IH

4 4

Jmenovité napětí UN BE05, BE1 BE2

VAC VDC

IH

AAC

IG

ADC

IH

AAC

IG

ADC

24 (23-26) 10 2,25 2,90 2,95 3,80

60 (57–63) 24 0,90 1,17 1,18 1,53

120 (111–123) 48 0,45 0,59 0,59 0,77

147 (139–154) 60 0,36 0,47 0,48 0,61

184 (174–193) 80 0,29 0,37 0,38 0,49

208 (194–217) 90 0,26 0,33 0,34 0,43

230 (218–243) 96 0,23 0,30 0,30 0,39

254 (244–273) 110 0,20 0,27 0,27 0,35

290 (274–306) 125 0,18 0,24 0,24 0,31

330 (307–343) 140 0,16 0,21 0,21 0,28

360 (344–379) 160 0,14 0,19 0,19 0,25

400 (380–431) 180 0,13 0,17 0,17 0,22

460 (432–484) 200 0,11 0,15 0,15 0,19

500 (485–542) 220 0,10 0,13 0,14 0,18

575 (543-600) 250 0,09 0,12 0,12 0,16

IB Urychlovací proud – krátkodobý spínací proud
IH Efektivní hodnota přídržného proudu v přívodu k brzdovému usměrňovači SEW
IG Stejnosměrný proud při přímém stejnosměrném napájení
UN jmenovité napětí (rozsah jmenovitých napětí)
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8.3.2 Brzda BE5, BE11, BE20, BE30, BE32, BE60, BE62
Udávané hodnoty proudu v  tabulkách IH (přídržný proud) jsou efektivní hodnoty.
Používejte pouze zařízení k  měření efektivních hodnot. Spínací proud (urychlovací
proud) IB protéká pouze krátkodobě (max. 160  ms) při odbrzdění brzdy. Přímé
napájecí napětí není možné.

BE5 BE11 BE20 BE30,
BE32

BE60,
BE62

Max. brzdný moment v
Nm

55 110 200 300/600 600/1200

Brzdový výkon ve W 49 77 100 130 195

Poměr spínacího
proudu IB/IH

5,7 6,6 7 10 9,2

Jmenovité napětí UN BE5 BE11 BE20 BE30,
BE32

BE60,
BE62

VDC

IH

AAC

IH

AAC

IH

AAC

IH

AAC

IH

AAC

60 (57–63) 1,28 2,05 2,55 – –

120 (111–123) 0,64 1,04 1,28 1,66 –

147 (139–154) 0,51 0,83 1,02 1,33 –

184 (174–193) 0,41 0,66 0,81 1,05 –

208 (194–217) 0,37 0,59 0,72 0,94 1,50

230 (218–243) 0,33 0,52 0,65 0,84 1,35

254 (244–273) 0,29 0,47 0,58 0,75 1,20

290 (274–306) 0,26 0,42 0,51 0,67 1,12

330 (307–343) 0,23 0,37 0,46 0,59 0,97

360 (344–379) 0,21 0,33 0,41 0,53 0,86

400 (380–431) 0,18 0,30 0,37 0,47 0,77

460 (432–484) 0,16 0,27 0,33 0,42 0,68

500 (485–542) 0,15 0,24 0,29 0,38 0,60

575 (543-600) 0,13 0,22 0,26 0,34 0,54

IB Urychlovací proud – krátkodobý spínací proud
IH Efektivní hodnota přídržného proudu v přívodu k brzdovému usměrňovači SEW
IG Stejnosměrný proud při přímém stejnosměrném napájení
UN jmenovité napětí (rozsah jmenovitých napětí)

21
92

73
24

/C
S 

– 
07

/2
01

5



8Technické údaje 
Provozní proudy

Návod k obsluze – Třífázové motory 169

8.3.3 Brzda BE120, BE122
Udávané hodnoty proudu v  tabulkách IH (přídržný proud) jsou efektivní hodnoty.
Používejte pouze zařízení k  měření efektivních hodnot. Spínací proud (urychlovací
proud) IB protéká pouze krátkodobě (max. 400  ms) při odbrzdění brzdy. Přímé
napájecí napětí není možné.

BE120 BE122
Max. brzdný moment v Nm 1000 2000

Brzdový výkon ve W 250 250

Poměr spínacího proudu IB/
IH

4,9 4,9

Jmenovité napětí UN BE120 BE122

VAC

IH

AAC

IH

AAC

230 (218–243) 1,80 1,80

254 (244–273) 1,60 1,60

290 (274–306) 1,43 1,43

360 (344–379) 1,14 1,14

400 (380–431) 1,02 1,02

460 (432–484) 0,91 0,91

500 (485–542) 0,81 0,81

575 (543-600) 0,72 0,72

IB Urychlovací proud – krátkodobý spínací proud
IH Efektivní hodnota přídržného proudu v přívodu k brzdovému usměrňovači SEW
IG Stejnosměrný proud při přímém stejnosměrném napájení
UN jmenovité napětí (rozsah jmenovitých napětí)
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8.4 Odpory
8.4.1 Brzda BE05, BE1, BE2, BE5

BE05, BE1 BE2
Max. brzdný moment v Nm 5/10 20

Brzdový výkon ve W 3 2 43

Poměr spínacího proudu IB/IH 4 4

Jmenovité napětí UN BE05, BE1 BE2
VAC VDC RB RT RB RT

24 (23-26) 10 0,77 2,35 0,57 1,74

60 (57–63) 24 4,85 14,8 3,60 11,0

120 (111–123) 48 19,4 59,0 14,4 44,0

147 (139–159) 60 30,5 94,0 23,0 69,0

184 (174–193) 80 48,5 148 36,0 110

208 (194–217) 90 61,0 187 45,5 139

230 (218–243) 96 77,0 235 58,0 174

254 (244–273) 110 97,0 296 72,0 220

290 (274–306) 125 122 372 91 275

330 (307–343) 140 154 469 115 350

360 (344–379) 160 194 590 144 440

400 (380–431) 180 244 743 182 550

460 (432–484) 200 308 935 230 690

500 (485–542) 220 387 1178 290 870

575 (543-600) 250 488 1483 365 1100
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8.4.2 Brzda BE11, BE20, BE30, BE32, BE60, BE62

BE5 BE11 BE20 BE30, BE32 BE60, BE62
Max. brzdný
moment v Nm

55 110 200 300/600 600/1200

Brzdový výkon
ve W

49 77 100 130 195

Poměr
spínacího
proudu IB/IH

5,7 6,6 7,5 8,5 9,2

Jmenovité
napětí UN

BE5 BE11 BE20 BE30, BE32 BE60,
BE62

VAC RB RT RB RT RB RT RB RT RB RT

60 (57–63) 2,20 10,5 1,22 7,0 0,9 5,7 – – – –

120 (111–123) 8,70 42,0 4,90 28,0 3,4 22,8 2,3 17,2 – –

147 (139–159) 13,8 66 7,7 44,0 5,4 36,1 3,7 27,3 – –

184 (174–193) 22,0 105 12,3 70 8,5 57,2 5,8 43,2 – –

208 (194–217) 27,5 132 15,5 88 10,7 72,0 7,3 54,4 4,0 32,6

230 (218–243) 34,5 166 19,5 111 13,5 90,6 9,2 68,5 5,0 41,0

254 (244–273) 43,5 210 24,5 139 17,0 114,1 11,6 86,2 6,3 51,6

290 (274–306) 55,0 265 31,0 175 21,4 143,6 14,6 108,6 7,9 65,0

330 (307–343) 69,0 330 39,0 220 26,9 180,8 18,4 136,7 10,0 81,8

360 (344–379) 87,0 420 49 280 33,2 223 23,1 172,1 12,6 103

400 (380–431) 110 530 62 350 42,7 287 29,1 216,6 15,8 130

460 (432–484) 138 660 78 440 53,2 357 35,1 261,8 19,9 163

500 (485–542) 174 830 98 550 67,7 454 45,2 336,4 25,1 205

575 (543-600) 220 1050 123 700 83,5 559 56,3 419,2 31,6 259

8.4.3 Měření odporu BE05, BE1, BE2, BE5, BE30, BE32, BE60, BE62

Odpojení na straně střídavého proudu
Následující obrázek znázorňuje měření odporu při odpojení na straně střídavého
proudu.

WH

RD

BU

9007199497350795

RB

RD

WH

BU

RT
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Odpojení na straně stejnosměrného a střídavého proudu
Na následujícím obrázku je ukázáno měření odporu při odpojení na straně
stejnosměrného a střídavého proudu.

WH

RD

BU

18014398752093451

RB

RD

WH

BU

RT

BS Urychlovací cívka RD červená
TS Dílčí cívka WH bílá
RB Odpor urychlovací cívky při 20 °C v Ω BU modrá
RT Odpor dílčí cívky při 20 °C v Ω
UN jmenovité napětí (rozsah jmenovitých napětí)

UPOZORNĚNÍ
K měření odporu dílčí cívky RT nebo urychlovací cívky RB uvolněte bílou žílu z
brzdového usměrňovače, jinak vnitřní odpory brzdového usměrňovače zkreslí
výsledek měření.
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8.4.4 Brzda BE120, BE122

BE120, BE122
Max. brzdný moment v Nm 1000/2000

Brzdový výkon ve W 250

Poměr spínacího proudu IB/IH 4,9

Jmenovité napětí UN BE120, BE122
VAC RB RT

230 (218–243) 8,0 29,9

254 (244–273) 10,1 37,6

290 (274–306) 12,7 47,4

360 (344–379) 20,1 75,1

400 (380–431) 25,3 94,6

460 (432–484) 31,8 119,0

500 (485–542) 40,1 149,9

575 (543-600) 50,5 188,7

8.4.5 Měření odporu BE120, BE122
Na následujícím obrázku je zobrazeno měření odporu při BMP 3.1.

WHRD BU

RB

RD

WH

BU

RT

BS Urychlovací cívka RD červená
TS Dílčí cívka WH bílá
RB Odpor urychlovací cívky při 20 °C v Ω BU modrá
RT Odpor dílčí cívky při 20 °C v Ω
UN jmenovité napětí (rozsah jmenovitých napětí)

UPOZORNĚNÍ
K měření odporu dílčí cívky RT nebo urychlovací cívky RB uvolněte bílou žílu z
brzdového usměrňovače, jinak vnitřní odpory brzdového usměrňovače zkreslí
výsledek měření.
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8.5 Ovládání brzdy 
8.5.1 Přípustné kombinace

V následující tabulce jsou uvedeny sériové a volitelné kombinace brzdy a brzdového
usměrňovače.

BE05 BE1 BE2 BE5 BE11 BE20 BE30,
BE32

BE60,
BE62

BE120,
BE122

BG BG 1.4 X3 X3 X3 − − − − − −

BG 1.5 X1 X1 X1 • − − − − −

BG 3 X2 X2 X2 − − − − − −

BGE BGE 1.4 o o o X3 X3 X3 X3 X3 −

BGE 1.5 • • • X1 X1 X1 X1 X −

BGE 3 • • • X2 X2 X2 X2 X −

BS BS 24 X X X • − − − − −

BMS BMS 1.4 o o o − − − − − −

BMS 1.5 • • • − − − − − −

BMS 3 • • • − − − − − −

BME BME 1.4 o o o o o o o o −

BME 1.5 • • • • • • • X −

BME 3 • • • • • • • X −

BMH BMH 1.4 o o o o o o o – −

BMH 1.5 • • • • • • • − −

BMH 3 • • • • • • • − −

BMK BMK 1.4 o o o o o o o o −

BMK 1.5 • • • • • • • − −

BMK 3 • • • • • • • − −

BMKB BMKB 1.5 • • • • • • • − −

BMP BMP 1.4 o o o o o o o o −

BMP 1.5 • • • • • • • − −

BMP 3 • • • • • • • − −

BMP 3.1 − − − − − − − − X

BMV BMV 5 • • • • • • − − −

BSG BSG • • • X X X − − −
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BE05 BE1 BE2 BE5 BE11 BE20 BE30,
BE32

BE60,
BE62

BE120,
BE122

BSR BGE 1.4 +
SR 15

o o o o o o o o −

BGE 3 +
SR 11

• • • • • − − − −

BGE 3 +
SR 15

• • • • • • • − −

BGE 1.5 +
SR 11

• • • • • − − − −

BGE 1.5 +
SR 15

• • • • • • • − −

BUR BGE 3 +
UR 11

• • • • − − − − −

BGE 1.5 +
UR 15

• • • • • • • − −

X Sériové provedení
X1 Sériové provedení při jmenovitém napětí brzdy 150 – 500 VAC
X2 Sériové provedení při jmenovitém napětí brzdy 24/42 – 150 VAC
X3 Sériové provedení při jmenovitém napětí brzdy 575 VAC
• volitelné
o volitelné při jmenovitém napětí brzdy 575 VAC
– není přípustné
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8.5.2 Připojovací prostor motoru 
V následující tabulce jsou uvedeny technické údaje ovládání brzdy pro montáž
v připojovacím prostoru motoru. Dále je zde uvedeno přiřazení podle konstrukční veli-
kosti motoru a techniky připojení. Pro lepší rozlišení mají různé skříně rozdílné barvy
(= barevný kód).

Typ Funkce Napětí Přídržný
proud

IHmax v A

Typ Objednací
číslo

Barevný
kód

BG Jednocestný usměrňovač AC 150 – 500 V 1,5 BG 1.5 8253846 černá

AC 24 – 500 V 3,0 BG 3 8253862 hnědá

BGE Jednocestný usměrňovač
s elektronickým

přepínáním

AC 150 – 500 V 1,5 BGE 1.5 8253854 červená

AC 42 – 150 V 3,0 BGE 3 8253870 modrá

BSR Jednocestný usměrňovač
+ proudové relé

k vypínání na straně
jednosměrného proudu

AC 150 – 500 V 1,0 BGE 1.5 + SR 11 8253854
8267618

1,0 BGE 1.5 + SR 15 8253854
8267626

AC 42 – 150 V 1,0 BGE 3 + SR11 8253870
8267618

1,0 BGE 3 + SR15 8253870
8267626

BUR Jednocestný usměrňovač
+ napěťové relé

k vypínání na straně
jednosměrného proudu

AC 150 – 500 V 1,0 BGE 1.5 + UR 15 8253854
8267596

AC 42 – 150 V 1,0 BGE 3 + UR 11 8253870
8267588

BS Varistorový ochranný
obvod

DC 24 V 5,0 BS24 8267634 vodní
modrá

BSG Elektronické přepínání DC 24 V 5,0 BSG 8254591 bílá

BMP Jednocestný usměrňovač
s elektronickým

přepínáním, integrované
napěťové relé k vypínání

na straně
stejnosměrného proudu.

AC 230 – 575 V 2,8 BMP 3.11) 8295077

1) Pouze konstrukční velikosti 280M, 315
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8.5.3 Spínací skříň
V následující tabulce jsou uvedeny technické údaje ovládání brzdy pro montáž ve
spínací skříni. Dále je zde uvedeno přiřazení podle konstrukční velikosti motoru
a  techniky připojení. Pro lepší rozlišení mají různé skříně rozdílné barvy (= barevný
kód).

Typ Funkce Napětí Přídržný
proud

IHmax v A

Typ Objednací
číslo

Barevný
kód

BMS Jednocestný usměrňovač
jako BG

AC 230 – 575 V 1,0 BMS 1.4 8298300 černá

AC 150 – 500 V 1,5 BMS 1.5 8258023 černá

AC 42 – 150 V 3,0 BMS 3 8258031 hnědá

BME Jednocestný usměrňovač
s elektronickým

přepínáním jako BGE

AC 230 – 575 V 1,0 BME 1.4 8298319 červená

AC 150 – 500 V 1,5 BME 1.5 8257221 červená

AC 42 – 150 V 3,0 BME 3 825723X modrá

BMH Jednocestný usměrňovač
s elektronickým

přepínáním a topnou
funkcí

AC 230 – 575 V 1,0 BMH 1.4 8298343 zelená

AC 150 – 500 V 1,5 BMH 1.5 825818X zelená

AC 42 – 150 V 3 BMH 3 8258198 žlutá

BMP Jednocestný usměrňovač
s elektronickým

přepínáním, integrované
napěťové relé k vypínání

na straně stejnosměrného
proudu.

AC 230 – 575 V 1,0 BMP 1.4 8298327 bílá

AC 150 – 500 V 1,5 BMP 1.5 8256853 bílá

AC 42 – 150 V 3,0 BMP 3 8265666 světle
modrá

AC 230 – 575 V 2,8 BMP 3.11) 8295077

BMK Jednocestný usměrňovač
s elektronickým

přepínáním, řídicí vstup
24VDC a odpojení na

straně jednosměrného
proudu

AC 230 – 575 V 1,0 BMK 1.4 8298335 vodní
modrá

AC 150 – 500 V 1,5 BMK 1.5 8264635 vodní
modrá

AC 42 – 150 V 3,0 BMK 3 8265674 světle
červená

BMV Ovládací zařízení brzdy
s elektronickým

přepínáním, řídicí vstup
24VDC a rychlejší odpojení

DC 24 V 5,0 BMV 5 13000063 bílá

1) Pouze konstrukční velikosti 280M, 315
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8.6 Přípustné typy valivých ložisek
8.6.1 Typy valivých ložisek pro konstrukční velikost motoru DR..71 – 315

Typ motoru Ložisko A Ložisko B
IEC motor Převodový motor Třífázový motor Brzdový motor

DR..71 6204-2Z-J-C3 6303-2Z-J-C3 6203-2Z-J-C3 6203-2RS-J-C3

DR..80, 6205-2Z-J-C3 6304-2Z-J-C3 6304-2Z-J-C3 6304-2RS-J-C3

DR..90 – 100 6306-2Z-J-C3 6205-2Z-J-C3 6205-2RS-J-C3

DR..112 – 132 6308-2Z-J-C3 6207-2Z-J-C3 6207-2RS-J-C3

DR..160 6309-2Z-J-C3 6209-2Z-J-C3 6209-2RS-J-C3

DR..180, DRN180 6312-2Z-J-C3 6213-2Z-J-C3 6213-2RS-J-C3

DR..200 – 225 6314-2Z-J-C3 6314-2Z-J-C3 6314-2RS-J-C3

DR..250 – 280 6317-2Z-J-C4 6315-2Z-J-C3 6315-2RS-J-C3

8.6.2 Typy valivých ložisek pro konstrukční velikost motoru DRN80 – 315

Typ motoru Ložisko A Ložisko B
IEC motor Převodový motor Třífázový motor Brzdový motor

DRN80 6205-2Z-J-C3
E2.6205-2Z-C3-K24

6304-2Z-J-C3 6304-2Z-J-C3
E2.6304-2Z-C3-K24

6304-2RS-J-C3

DRN90 6305-2Z-J-C3 6205-2Z-J-C3 6205-2RS-J-C3

DRN100 6306-2Z-J-C3 6205-2Z-J-C3 6205-2RS-J-C3

DRN112 6308-2Z-J-C3 6207-2Z-J-C3 6207-2RS-J-C3

DRN132S 6308-2Z-J-C3
E2.6308-2Z-C3-K24

6308-2Z-J-C3 6207-2Z-J-C3
E2.6207-2Z-C3-K24

6207-2RS-J-C3

DRN132M/L 6308-2Z-J-C3 6309-2Z-J-C3 6209-2Z-J-C3 6209-2RS-J-C3

DRN160 6310-2Z-J-C3 6312-2Z-J-C3 6212-2Z-J-C3 6212-2RS-J-C3

DRN180 6311-2Z-J-C3 6312-2Z-J-C3 6212-2Z-J-C3 6212-2RS-J-C3

DRN200 6312-2Z-J-C3 6314-2Z-J-C3 6314-2Z-J-C3 6314-2RS-J-C3

DRN225 6314-2Z-J-C3 6314-2Z-J-C3 6314-2RS-J-C3

DRN250 – 280 6317-2Z-J-C4 6315-2Z-J-C3
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8.6.3 Typy valivých ložisek pro konstrukční velikost motoru DR..315, DRN315

Typ motoru Ložisko A Ložisko B
IEC motor Převodový motor IEC motor Převodový motor

DR..315K,
DRN315S

6319-J-C3 6319-J-C3 6319-J-C3 6319-J-C3

DR..315S,
DRN315M
DR..315M,
DRN315L

6319-J-C3 6322-J-C3 6319-J-C3 6322-J-C3

DR..315L,
DRN315H

8.6.4 Motory se zesíleným uložením /ERF pro konstrukční velikosti motoru DR..250 – 315,
DRN250 – 315

Typ motoru Ložisko A Ložisko B
IEC motor Převodový

motor
DR..250 – 280, DRN250 – 280 NU317E-C3 6315-J-C3

DR..315K, DRN315S NU319E 6319-J-C3 6319-J-C3
DR..315S, DRN315M
DR..315M, DRN315L 6322-J-C3
DR..315L, DRN315H

8.6.5 Proudově izolovaná valivá ložiska /NIB pro konstrukční velikost motoru DR..200 – 315,
DRN200 – 315

Typ motoru Ložisko B
Třífázový motor Převodový motor

DR..200 – 225, DRN200 – 225 6314-J-C3-EI 6314-J-C3-EI

DR..250 – 280, DRN250 – 280 6315-Z-J-C3-EI 6315-Z-J-C3-EI

DR..315K, DRN315S 6319-J-C3-EI 6319-J-C3-EI
DR..315S, DRN315M
DR..315M, DRN315L 6322-J-C3-EI
DR..315L, DRN315H
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8.7 Tabulky maziv
8.7.1 Tabulka maziv pro valivá ložiska

UPOZORNĚNÍ
Při použití nesprávného tuku na ložiska může dojít k poškození ložiska.

Motory s uzavřenými ložisky
Ložiska jsou provedena jako uzavřená ložiska 2Z nebo 2RS a  nelze je domazávat.
Používají se u konstrukčních velikostí DR..71 – 280, DRN80 – 280.

Teplota okolí Výrobce Typ DIN označení
Motorová valivá
ložiska

–20 °C – +80 °C Esso Polyrex EM1) K2P-20

+20 °C – +100 °C Klüber Barrierta L55/22) KX2U

–40 °C – +60 °C Kyodo Yushi Multemp SRL2) K2N-40
1) minerální mazivo (= vazelína pro valivá ložiska na minerální bázi)
2) syntetické mazivo (= vazelína pro valivá ložiska na syntetické bázi)

Motory s otevřenými ložisky
Motory konstrukčních velikostí DR..250/280, 315, DRN250/280, 315 jsou dodávány
v provedení s otevřenými ložisky a lze je opatřit domazávacím zařízením.

Teplota okolí Výrobce Typ DIN označení
Motorová valivá
ložiska

–20 °C – +80 °C Esso Polyrex EM1) K2P-20

–40 °C – +60 °C SKF GXN1) K2N-40
1) minerální mazivo (= vazelína pro valivá ložiska na minerální bázi)

8.8 Objednací údaje pro maziva a antikorozní ochranné prostředky
Maziva a antikorozní prostředky lze objednat přímo u společnosti SEW-EURODRIVE
pod níže uvedenými objednacími čísly.

Použití Výrobce Typ Množstv
í

Objednací
číslo

Mazivo na valivá ložiska Esso Polyrex EM 400 g 03259420

SKF GXN 400 g 09101276

Mazivo na těsnicí kroužky

Materiál: NBR/FKM Klüber Petamo GHY 133N 10 g 04963458

Materiál: EPDM Klüber Klübersynth BLR 46-122 10 g 03252663

Ochrana proti korozi a 
mazivo

SEW-EURODRIVE NOCO® FLUID 5,5 g 09107819
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8.9 Snímač
8.9.1 ES7. a EG7. 
Typ snímače ES7S EG7S ES7R EG7R ES7C EG7C
Pro motory DR..71 – 132

DRN80 – 132S
DR..160 – 280
DRN132M –

280

DR..71 – 132
DRN80 – 132S

DR..160 – 280
DRN132M –

280

DR..71 – 132
DRN80 – 132S

DR..160 – 280
DRN132M –

280
Napájecí napětí UB DC 7 V – 30 V DC 7 V – 30 V DC 4,75 V – 30 V
Max. odběr proudu Iin 140 mARMS 160 mARMS 250 mARMS

Max. frekvence pulzů fmax 150 kHz 120 kHz 120 kHz
Cykly na otáčku A, B 1024 1024 1024

C 1 1 1
Výstupní amplituda podle
stopy

Uhigh 1 VSS ≥ DC 2,5 V ≥ DC 2,5 V
Ulow ≤ DC 0,5 V ≤ DC 1,1 V

Výstup signálu Sin/Cos TTL HTL
Výstupní proud podle stopy Iout 10 mARMS 25 mARMS 60 mARMS

Klíčovací poměr Sin/Cos 1 : 1 ± 10 % 1 : 1 ± 10 %
Fázová poloha A : B 90° ± 3° 90° ± 20° 90° ± 20°
Mez únavy při kmitavém
napětí

≤ 100 m/s² ≤ 100 m/s² ≤ 200 m/s² ≤ 100 m/s²

Nárazuvzdornost ≤ 1000 m/s² ≤ 2000 m/s² ≤ 1000 m/s² ≤ 2000 m/s² ≤ 1000 m/s² ≤ 2000 m/s²
Max. otáčky nmax 6000 min-1 6000 min-1 6000 min-1

Stupeň ochrany IP66 IP66 IP66
Připojení Svorková skříň na inkrementálním snímači

8.9.2 EH7.
Typ snímače EH7R EH7T EH7C EH7S
Pro motory DR..315

DRN315
Napájecí napětí UB DC 10V – 30 V DC 5 V DC 10 V – 30 V
Max. odběr proudu Iin 140 mA 225 mA 140 mA
Max. frekvence pulzů fmax kHz 300 180
Cykly na otáčku A, B 1024

C 1
Výstupní amplituda Uhigh ≥ 2,5 V UB -3 V 1 Vss

Ulow ≤ 0,5 V ≤ 2,5 V
Výstup signálu TTL (RS-422) HTL Sin/Cos
Výstupní proud podle stopy Iout 20 mA 30 mA 10 mA
Klíčovací poměr 1 : 1 ± 20 % 90° ± 10°
Fázová poloha A : B 90° ± 20° -
Mez únavy při kmitavém
napětí při 10 Hz – 2 kHz

≤ 100 m/s2 (EN 60088-2-6)

Nárazuvzdornost ≤ 2000 m/s2 (EN 60088-2-27)
Max. otáčky nmax 1/min 6000, 2500 při 60 °C
Stupeň ochrany IP65 (EN 60529)
Připojení 12pólový konektor
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8.9.3 AS7Y a AG7Y
Typ snímače AS7Y AG7Y
Pro motory DR..71 – 132

DRN80 – 132S
DR..160 – 280

DRN132M – 280
Napájecí napětí UB DC 7 – 30 V
Max. odběr proudu Iin 150 mARMS

Max. frekvence pulzů fMez 200 kHz
Cykly na otáčku A, B 2048

C -
Výstupní amplituda podle stopy Uhigh 1 VSS

Ulow

Výstup signálu Sin/Cos
Výstupní proud podle stopy Iout 10 mARMS

Klíčovací poměr Sin/Cos
Fázová poloha A : B 90° ± 3°
Snímací kód Grayův kód
Rozlišení jediné otáčky (single
turn)

4096 kroků/otáčka

Rozlišení více otáček (multi turn) 4096 otáček
Přenos dat Synchronní, sériový
Sériový datový výstup Ovladač dle EIA RS-422
Sériový vstup impulzů doporučený přijímač dle EIA RS-422
Frekvence impulzů přípustný rozsah: 100 – 2000 kHz (kabel o délce max. 100 m při 300 kHz)
Prodleva mezi impulzy 12 – 30 µs
Mez únavy při kmitavém napětí ≤ 100 m/s²
Nárazuvzdornost ≤ 1000 m/s² ≤ 2000 m/s²
Max. otáčky nmax 6000 min-1

Stupeň ochrany IP66
Připojení Svorkovnice v zásuvném připojovacím víku

21
92

73
24

/C
S 

– 
07

/2
01

5



8Technické údaje 
Snímač

Návod k obsluze – Třífázové motory 183

8.9.4 AS7W a AG7W
Typ snímače AS7W AG7W
Pro motory DR..71 – 132

DRN80 – 132S
DR..160 – 280

DRN132M – 280
Napájecí napětí UB DC 7 – 30 V
Max. odběr proudu Iin 140 mARMS

Max. frekvence pulzů fmax 200 kHz
Cykly na otáčku A, B 2048

C –
Výstupní amplituda podle stopy Uhigh 1 VSS

Ulow

Výstup signálu Sin/Cos
Výstupní proud podle stopy Iout 10 mARMS

Klíčovací poměr Sin/Cos
Fázová poloha A : B 90° ± 3°
Snímací kód Binární kód
Rozlišení jediné otáčky (single
turn)

8192 kroků/otáčka

Rozlišení více otáček (multi turn) 65536 otáček
Přenos dat RS485
Sériový datový výstup Ovladač dle EIA RS-485
Sériový vstup impulzů doporučený ovladač dle EIA RS-422
Frekvence impulzů 9600 baudů
Prodleva mezi impulzy – –
Mez únavy při kmitavém napětí ≤ 100 m/s² ≤ 200 m/s²
Nárazuvzdornost ≤ 1000 m/s² ≤ 2000 m/s²
Max. otáčky nmax 6000 min-1

Stupeň ochrany IP66
Připojení Svorkovnice v zásuvném připojovacím víku
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8.9.5 AH7Y
Typ snímače AH7Y
Pro motory DR..315

DRN315
Napájecí napětí UB DC 9 V – 30 V
Max. odběr proudu Iin 160 mA
Cykly na otáčku A, B 2048

C –
Výstupní amplituda Uhigh ≥ 2,5 VSS

Ulow ≤ 0,5 VSS

Max. frekvence pulzů 120 kHz
Výstup signálu TTL (RS-422)
Výstupní proud podle stopy Iout 20 mA
Klíčovací poměr 1 : 1 ± 20 %
Fázová poloha A : B 90° ± 20°
Absolutní snímací kód Grayův kód
Rozlišení jediné otáčky (single turn) 4096 kroků/otáčka
Rozlišení více otáček (multi turn) 4096 otáček
Přenos dat, absolutní hodnota Synchronní, sériový (SSI)
Sériový datový výstup Ovladač dle EIA RS-485
Sériový vstup impulzů Optický vazební člen, doporučený ovladač dle EIA RS-485
Frekvence impulzů Přípustný rozsah: 100 – 800 kHz (kabel o délce max. 100 m při 300 kHz)
Prodleva mezi impulzy 12 ms – 30 ms
Mez únavy při kmitavém napětí při 10 Hz
– 2 kHz

≤ 100 m/s2 (EN 60088-2-6)

Nárazuvzdornost ≤ 2000 m/s2 (EN 60088-2-27)
Max. otáčky nmax nmax 3500 1/min
Stupeň ochrany IP56 (EN 60529)
Připojení Svorkovnice na snímači
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8.9.6 EI7. B
Typ snímače EI7C EI76 EI72 EI71
Pro motory DR..71 – 132

DRN80 – 132S
Napájecí napětí UB DC 9 – 30 V
Max. odběr proudu (bez zatížení) Imax 120 mARMS

Max. frekvence pulzů při nmax fmax 1,44 kHz
Cykly na otáčku A, B 24 6 2 1
(stopy signálu) C –
Výstupní amplituda podle stopy Uhigh ≥ UB -3,5 V

Ulow ≤ 3 V
Výstup signálu HTL
Výstupní proud podle stopy, max Iout_max 60 mARMS

Střída (DIN IEC 60469-1)
t = tlog_1/(tCyklus)
n = konstantní

30 – 70 % (typicky: 50 %)

Fázový posuv A: B
φFáze, A:B
n = konstantní

70°– 110° (typicky: 90°)

Mez únavy při kmitavém napětí 10 g (98,1 m/s2); 5 – 2000 Hz (EN60068-2-6:2008)
Nárazuvzdornost 100 g (981 m/s2); 6 ms (EN60068-2-27:2009)
Přípustné magnetické rušivé pole
vně motoru na vnějším obrysu
motoru

Bextmax
Hextmax

25mT
20kA/m

Max. otáčky nmax 3600 min-1

Stupeň ochrany IP66
Připojení Svorkovnice ve svorkové skříni nebo M12 (4 nebo 8pólová)

8.9.7 EV2.
Typ snímače EV2T EV2S EV2R EV2C
Pro motory DR..71 – DR..225

DRN80 – 225
Napájecí napětí UB DC 5 V DC 9 V – 26 V
Max. odběr proudu Iin 160 mARMS 120 mARMS 160  mARMS 250 mARMS

Max. frekvence pulzů fmax 120 kHz
Cykly na otáčku A, B 1024

C 1
Výstupní amplituda podle stopy Uhigh ≥ 2,5 V 1 VSS ≥ 2,5 V ≥ UB - 3,5 V

Ulow ≤ 0,5 V ≤ 0,5 V ≤ 3 V
Výstup signálu TTL Sin/Cos TTL HTL
Výstupní proud podle stopy Iout 25 mARMS 10 mARMS 25 mARMS 60 mARMS

Klíčovací poměr 1 : 1 ± 20 % Sin/Cos 1 : 1 ± 20 %
Fázová poloha A : B 90 ° ± 20 ° 90 ° 90 ° ± 20 °
Vnitřní paměť –
Mez únavy při kmitavém napětí ≤ 100 m/s²
Nárazuvzdornost ≤ 1000 m/s² ≤ 3000 m/s² ≤ 1000 m/s²
Max. otáčky nmax 6000 min-1

Hmotnost m 0,36 kg
Stupeň ochrany IP66
Připojení Svorková skříň na inkrementálním snímači
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8.10 Diagnostická jednotka /DUE

Snímače Ø 6 mm Ø 8 mm
DUE-d6-00 DUE-d8-00

Rozsah měření (MB) mm 1,5 2,0

Třída ochrany IP66 IP66

Provozní teplota 
(snímač a kabel)

−50 až +150 °C −50 až +150 °C

Vyhodnocovací jednotka DUE-1K-00
Objednací číslo 21195609

Výstupy signálu (1 kanál) Out1: 4 – 20 mA
FCT1: DC 24 V (150 mA)

WEAR1: DC 24 V (150 mA)

Odběr proudu Max. mA 190

Min. mA 40

Napájecí napětí DC 24 V (± 15 %)

Elektromagnetická kompatibilita DIN EN 61800‑3

Provozní teplota (vyhodnocovací
jednotka)

−40 až +105 °C

Vlhkost vzduchu ≤ 90 % rel. vlh.

Třída ochrany IP20 (v uzavřené svorkové skříni do IP66)
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8.11 Charakteristické hodnoty funkční bezpečnosti
8.11.1 Bezpečnostní charakteristiky brzdy BE05 – 122

Definice bezpečnostní hodnoty B10d:
Hodnota B10d udává počet cyklů, než dojde k nebezpečnému výpadku 10 % součástí
(definice dle normy EN ISO 13849-1). Termínem Nebezpečný výpadek je myšleno, že
brzda při požadavku nepřitáhne, takže nedojde ke vzniku požadovaného brzdného
momentu.

Konstrukční veli-
kost

B10d

Sepnutí
BE05 16 000 000

BE1 12 000 000

BE2 8 000 000

BE5 6 000 000

BE11 3 000 000

BE20 2 000 000

BE30 1 500 000

BE32 1 500 000

BE60 1 000 000

BE62 1 000 000

BE120 250 000

BE122 250 000

Kromě výše uvedených brzd nabízí společnost SEW také bezpečnostně hodnocené
brzdy až do konstrukční velikosti 32. Související podrobnější informace najdete
v dodatku k návodu k obsluze „Bezpečnostně hodnocené brzdy – funkční bezpečnost
třífázových motorů“.

8.11.2 Bezpečnostní parametry bezpečnostních snímačů
Definice bezpečnostní hodnoty MTTFd:
Hodnota MTTFd (Mean Time To Failure) udává střední dobu až do nebezpečného
výpadku / chyby určité součásti.

Konstrukční veli-
kost motoru

Označení MTTFd
1) Doba používání

počet roků
DR..71 – 132
DRN80 – 132S

ES7S 61 20

AS7W 41 20

AS7Y 41 20

EI7C FS 202 20

DR..160 – 315
DRN132M – 315

EG7S 61 20

AG7W 41 20

AG7Y 41 20
1) Při teplotě okolí 40 °C
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8.12 Provoz S1 – jednofázový motor DRK..
V následující části jsou popsány údaje k  jednofázovým motorům DRK..v trvalém
provozu S1.
Udávané rozběhové momenty vznikají při připojení provozního kondenzátoru, resp.
provozního kondenzátoru s paralelně zapojeným rozběhovým kondenzátorem.

Provoz S1 při 1500 / 1800 min-1 (230 V)
MA / MN s CB CA pro MA/MN

Typ
motoru

PN nN IN cos φ CB 100 % 150 %
Hz kW min-1 A μF μF μF

DRK71S4
50

0,18
1450 1,53 0,81 20 0,5 14 25

60 1755 1,38 0,87 18 0,45 14 25

DRK71M4
50

0,25
1455 2,05 0,80 25 0,45 16 35

60 1760 1,80 0,89 25 0,5 14 30

DRK80S4
50

0,37
1420 2,40 0,98 18 0,5 12 25

60 1730 2,45 0,94 15 0,45 12 20

DRK80M4
50

0,55
1430 3,45 0,97 25 0,5 12 30

60 1740 3,45 0,94 20 0,5 12 25

DRK90M4
50

0,75
1430 4,75 0,93 15+15 0,5 20 40

60 1740 4,80 0,90 25 0,5 18 35

DRK90L4
50

1,1
1415 6,6 0,97 20+25 0,5 30 70

60 1725 6,8 0,93 15+20 0,55 30 50

CB Provozní kondenzátor

CA Rozběhový kondenzátor
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9 Provozní poruchy

 VAROVÁNÍ
Nebezpečí zhmoždění kvůli nezamýšlenému rozběhnutí pohonu.
Smrt nebo těžké úrazy.
• Před zahájením prací odpojte motor od napájení.
• Zajistěte motor proti neúmyslnému zapnutí.

 POZOR
Teplota povrchů pohonu může během provozu dosáhnout vysokých teplot.
Nebezpečí popálení.
• Před zahájením práce nechte motor vychladnout.

POZOR
Kvůli nesprávnému odstranění poruchy může dojít k poškození pohonu.
Možnost vzniku hmotných škod.
• Používejte výhradně originální náhradní díly dle platného seznamu dílů!
• Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní pokyny v jednotlivých kapitolách!
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9.1 Poruchy motoru

Porucha Možná příčina Opatření
Motor se nerozběhne. Přerušený přívod Zkontrolujte připojení a (mezi)připojení

svorek, příp. opravte.

Brzda neodbrzďuje. Viz kap. „Poruchy brzdy“.

Tavná pojistka přívodu je spálená. Vyměňte pojistku

Zareagovala ochrana motoru
(přepínač).

Zkontrolujte správné nastavení ochrany
motoru (přepínače), údaj o proudu na
typovém štítku.

Ochrana motoru nesepne. Zkontrolujte řízení ochrany motoru.

Chyba v řízení nebo v procesu
řízení

Dodržujte sled zapojení, popř. opravte.

Motor se nerozběhne
nebo jen s obtížemi.

Výkon motoru je dimenzován pro
zapojení do trojúhelníku, avšak je
zapojen do hvězdy.

Opravte zapojení z hvězdy na trojúhelník;
respektujte schéma zapojení.

Výkon motoru je dimenzován pro
zapojení do dvojité hvězdy, avšak
je zapojen pouze do hvězdy.

Opravte zapojení z hvězdy na dvojitou
hvězdu; respektujte schéma zapojení.

Napětí nebo frekvence se výrazně
odlišují od žádané hodnoty
alespoň při zapnutí.

Zajistěte lepší síťové podmínky, omezte
zatížení sítě.
Zkontrolujte průřezy přívodu, příp. položte vět-
ší průřezy.

Motor se nerozběhne
v zapojení do hvězdy,
jen v zapojení do
trojúhelníku.

Krouticí moment není při zapojení
do hvězdy dostatečný.

Není-li spínací proud v trojúhelníku příliš
vysoký (respektujte předpisy dodavatele),
zapojte přímo do trojúhelníku.
Zkontrolujte projektování a příp. použijte větší
motor nebo zvláštní konstrukci. Problém
konzultujte se společností SEW-
EURODRIVE.

Chyba kontaktu na přepínači
hvězda-trojúhelník

Zkontrolujte přepínač, příp. vyměňte.
Zkontrolujte připojení.

Nesprávný směr otá-
čení

Motor je nesprávně připojen. Zaměňte dvě fáze přívodu k motoru.

Motor bručí a má
vysoký odběr proudu.

Brzda neodbrzďuje. Viz kap. „Poruchy brzdy“.

Vadné vinutí Motor je nutné odeslat do opravy v odborném
servisu.Kotva se letmo dotýká.

Zareagují pojistky nebo
ochrana motoru ihned
odpojí motor.

Zkrat na přívodu k motoru Odstraňte zkrat.

Přívod je nesprávně připojen. Opravte zapojení; respektujte schéma
zapojení.

Zkrat v motoru Chybu nechte opravit v odborném servisu.

Zemní spojení na motoru
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Porucha Možná příčina Opatření
Výrazné snížení otáček
při zatížení

Přetížení motoru Změřte výkon, zkontrolujte projektování
a příp. použijte větší motor nebo omezte
zatížení.

Pokles napětí Zkontrolujte průřezy přívodu, příp. položte vět-
ší průřezy.

Motor se silně zahřívá
(změřte teplotu)

Přetížení Změřte výkon, zkontrolujte projektování
a příp. použijte větší motor nebo omezte
zatížení.

Nedostatečné chlazení Zaveďte přívod chladicího vzduchu, resp.
uvolněte rozvody chladicího vzduchu, příp.
doplňte externí ventilátor. Zkontrolujte
vzduchový filtr, příp. vyčistěte nebo vyměňte.

Teplota okolí je příliš vysoká. Respektujte přípustný rozsah teplot, příp.
snižte zatížení.

Motor je zapojen do trojúhelníku
místo do zamýšlené hvězdy.

Opravte zapojení; respektujte schéma
zapojení.

Na přívodu je uvolněn kontakt
(chybí jedna fáze).

Zabezpečte uvolněný kontakt, zkontrolujte
připojení; respektujte schéma zapojení.

Spálená tavná pojistka Vyhledejte a odstraňte příčinu (viz výše);
vyměňte pojistku.

Síťové napětí se odchyluje o více
než 5 % (oblast A) / 10 % (oblast
B) od jmenovitého napětí motoru.

Přizpůsobte motor podle síťového napětí.

Druh jmenovitého provozu (S1 až
S10, DIN 57530) byl překročen,
např. kvůli vysoké četnosti
spínání.

Druh jmenovitého provozu motoru upravte
podle požadovaných provozních podmínek,
příp. přivolejte odborníka, který určí správný
pohon.

Příliš velký vznikající
hluk

Kuličková ložiska jsou nadměrně
utažena, znečistěna nebo
poškozena.

Motor a pracovní stroj vzájemně znovu
uspořádejte, prohlédněte valivá ložiska, příp.
valivá ložiska vyměňte. Viz kapitola „Přípustné
typy valivých ložisek“ (→ 2 178).

Vibrace otáčejících se součástí Vyhledejte příčinu, případnou nevyváženost,
odstraňte ji. Respektujte metodu vyvážení.

Cizí tělesa v rozvodech chladicího
vzduchu

Vyčistění rozvodů chladicího vzduchu

U motorů DR.. s označením rotoru
„J“: Příliš vysoká zátěž

Omezte zátěž
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9.2 Poruchy brzdy

Porucha Možná příčina Opatření
Brzda
neodbrzďuje.

Nesprávné napětí na ovládacím
zařízení brzdy

Připojte správné napětí; respektujte údaje
o brzdovém napětí na typovém štítku.

Ovládací zařízení brzdy selhalo. Vyměňte ovládání brzdy, zkontrolujte odpory
a izolaci brzdových cívek (hodnoty odporu viz
kapitola „Odpory“).
Zkontrolujte spínače, příp. vyměňte.

Byla překročena max. přípustná
pracovní vzduchová mezera,
protože je opotřebováno brzdové
obložení.

Změřte pracovní vzduchovou mezeru a příp.
nastavte.
Viz následující kapitola:
• Nastavení pracovní vzduchové mezery u brzd

BE05 – 122 (→ 2 134)
• Nastavení pracovní vzduchové mezery u brzd

BE120 – 122
Při podkročení tloušťky držáku brzdového
obložení je nutné držák obložení vyměnit.
Viz následující kapitola:
• Výměna držáku obložení brzdy BE05 –

122 (→ 2 136)
• Výměna obložení brzdy BE120 – 122

Úbytek napětí na vedení je > 10 %. Zajistěte správné připojovací napětí, zkontrolujte
údaj o brzdovém napětí na typovém štítku,
zkontrolujte průřez kabelu přívodu brzdy, příp.
zvětšete průřez.

Chybějící chlazení, brzda je příliš
zahřívá.

Zajistěte přívod chladicího vzduchu, resp.
uvolněte rozvody chladicího vzduchu, zkontrolujte
vzduchový filtr, příp. jej vyčistěte nebo vyměňte.
Vyměňte brzdový usměrňovač typu BG za typ
BGE.

V brzdové cívce je zkrat na vinutí
nebo na kostře.

Zkontrolujte odpory a izolaci brzdových cívek
(hodnoty odporu viz kapitola „Odpory“).
Vyměňte komplet brzdy s ovládáním brzdy
(odborný servis),
Zkontrolujte spínače, příp. vyměňte.

Vadný usměrňovač Vyměňte usměrňovač a brzdovou cívku, příp. je-li
to ekonomicky výhodnější, vyměňte kompletní
brzdu.
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Porucha Možná příčina Opatření
Brzda nebrzdí. Pracovní vzduchová mezera není

správná.
Změřte pracovní vzduchovou mezeru a příp.
nastavte.
Viz následující kapitola:
• Nastavení pracovní vzduchové mezery u brzd

BE05 – 122 (→ 2 134)
• Nastavení pracovní vzduchové mezery u brzd

BE120 – 122
Při podkročení tloušťky držáku brzdového
obložení je nutné držák obložení vyměnit.
Viz následující kapitola:
• Výměna držáku obložení brzdy BE05 –

122 (→ 2 136)
• Výměna obložení brzdy BE120 – 122

Opotřebené brzdové obložení Kompletně vyměňte držák obložení.
Viz následující kapitola:
• Výměna držáku obložení brzdy BE05 –

122 (→ 2 136)
• Výměna obložení brzdy BE120 – 122

Brzdný moment je nesprávný. Zkontrolujte projektování a  příp. změňte brzdný
moment, viz kapitola „Spínací práce, pracovní
vzduchová mezera, brzdné momenty“ (→ 2 162)
• na základě druhu a počtu brzdových pružin.

Viz následující kapitola:
– Změna brzdného momentu brzdy BE05 –

122 (→ 2 138)
– Změna brzdného momentu brzdy BE120 –

 122
• Volbou jiné brzdy

Viz kapitola „Přiřazení brzdového
momentu“. (→ 2 165)

Brzda nebrzdí. Pracovní vzduchová mezera je tak
velká, že stavěcí matice přiléhají
k ručnímu odbrzdění.

Nastavte pracovní vzduchovou mezeru.
Viz následující kapitola:
• Nastavení pracovní vzduchové mezery u brzd

BE05 – 122 (→ 2 134)
• Nastavení pracovní vzduchové mezery u brzd

BE120 – 122

Zařízení ručního odbrzdění není
správně nastaveno.

Správně nastavte stavěcí matici ručního
odbrzdění.
Viz následující kapitola:
• Změna brzdného momentu brzdy BE05 –

122 (→ 2 138)
• Změna brzdného momentu brzdy BE120 –

 122

Brzda je zablokována ručním
odbrzděním HR.

Uvolněte závitový kolík, případně jej vyjměte.21
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Porucha Možná příčina Opatření
Brzda přitahuje se
zpožděním.

Brzda spíná pouze na straně
střídavého napětí.

Zapojte na straně stejnosměrného i střídavého
napětí (např. doplněním proudového relé SR
k BSR nebo napěťového relé UR k BUR);
respektujte schéma zapojení.

Ruchy v prostoru
brzdy

Opotřebení ozubení na držáku
obložení nebo unášeči kvůli
trhavému náběhu.

Zkontrolujte projektování, příp. vyměňte držák
obložení.
Viz následující kapitola:
• Výměna držáku obložení brzdy BE05 –

122 (→ 2 136)
• Výměna obložení brzdy BE120 – 122
Nechte unášeč vyměnit v odborném servisu.

Kyvné momenty kvůli nesprávně
nastavenému frekvenčnímu měniči.

Zkontrolujte nastavení frekvenčního měniče dle
příslušného návodu k obsluze, příp. nastavení
opravte.

9.3 Poruchy při provozu s frekvenčním měničem
Při provozu motoru s frekvenčním měničem mohou nastat symptomy popsané v
kapitole „Poruchy na motoru“. Význam vzniklých problémů a pokyny k jejich řešení
najdete v návodu k obsluze frekvenčního měniče.
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Oddělení služeb zákazníkům
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9.4 Oddělení služeb zákazníkům
Pokud potřebujete pomoc našeho oddělení služeb zákazníkům, prosíme o
následující údaje:
• Údaje z typového štítku (kompletní)
• Typ a rozsah poruchy
• Čas a průvodní okolnosti poruchy
• Předpokládaná příčina
• Okolní podmínky jako např.:

– Teplota okolí
– Vlhkost vzduchu
– Instalační výška
– Nečistoty
– atd.

9.5 Likvidace
Podle vlastností a existujících předpisů zlikvidujte motory např. jako:
• železo
• hliník
• měď
• plast
• elektronické součástky
• olej a mazivo (žádné smíchání s rozpouštědlem)
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10 Příloha
10.1 Schémata

UPOZORNĚNÍ
Připojení motoru se provádí podle připojovacího schématu nebo podle plánu
zapojení, který je přiložen k  motoru. Následující kapitola obsahuje pouze výběr
obvyklých variant připojení. Platná schémata zapojení můžete bezplatně získat od
SEW-EURODRIVE.

10.1.1 Zapojení do trojúhelníku a do hvězdy u schématu R13
U všech motorů s otáčkami, přímým zapnutím nebo rozběhem W-/m.

Zapojení do trojúhelníku
Na následujícím obrázku je uvedeno zapojení m pro nízké napětí.

V1U1 W1

[1]

(T5)(T4) (T6)

V2U2 W2
W2 U2

V1U1

V2

W1

(T2)(T1) (T3)

L2L1 L3

[2]

[3]

(T4)(T6) (T5)

(T2)(T1) (T3)

9007199497344139

[1] Vinutí motoru [3] Přívody
[2] Svorková deska motoru

Zapojení do hvězdy
Na následujícím obrázku je uvedeno zapojení m pro vysoké napětí.

V1U1 W1

[1]

(T5)(T4) (T6)

(T2)(T1) (T3)

(T6) (T4) (T5)

V2U2 W2 W2 U2 V2

[2]

[3]
W1V1U1

(T3)(T2)(T1)

L3L2L1

9007199497339147

[1] Vinutí motoru [3] Přívody
[2] Svorková deska motoru

Obrácení směru otáčení: Zaměňte 2 přívody, L1-L2. 21
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10.1.2 Zapojení do trojúhelníku u schématu R72 (68192 xx 09)
U všech motorů s otáčkami a přímým zapnutím.

Zapojení do trojúhelníku, zapojení do dvojitého trojúhelníku
Na následujícím obrázku je uvedeno zapojení m pro vysoké napětí a zapojení mm
pro nízké napětí.

[1]

U1

T1

W1

T3

V1

T2

U2

T4

W2

T6

V2

T5

U3

T7

W3

T9

V3

T8

U4

T10

W4

T12

V4

T11

L3L2L1[3]

[2]

L3L2L1

[3]

[2]

V3

T8

W3

T9

V2

T5

W2

T6

V1

T2

U1

T1

W1

T3

U3

T7

U2

T4

W4

T12

V4

T11

U4

T10

V2

T5

W2

T6

V1

T2

U1

T1

W1

T3

U2

T4

W4

T12

V4

T11

U4

T1

V3

T8

W3

T9

U3

T7

9007201560668427

[1] Vinutí motoru
[2] Svorková deska motoru
[3] Přívody

Obrácení směru otáčení: Zaměňte 2 přívody, L1-L2.
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10.1.3 Zapojení do hvězdy u schématu R76 (68043 xx 06)
U všech motorů s otáčkami a přímým zapnutím.

Zapojení do hvězdy, Zapojení do dvojité hvězdy
Na následujícím obrázku je uvedeno zapojení W pro vysoké napětí a zapojení WW pro
nízké napětí.

[1]

[4]

V1

T2

U1

T1

W1

T3

V2

T5

U2

T4

W2

T6

V3

T8

U3

T7

W3

T9

[2]

[3] L3L2L1

[2]

[3] L3L2L1

W2

T6

V2

T5

U2

T4

V1

T2

U1

T1

W1

T3

V1 V3

T2 T8

U1 U3

T1 T7

W1 W3

T3 T9

W2 W3

T6 T9

V2 V3

T5 T8

U2 U3

T4 T7

2305925515

[1] Vinutí motoru [3] Přívody
[2] Svorková deska motoru [4] Nulový bod je zapojen v motoru.
Obrácení směru otáčení: Zaměňte 2 přívody, L1-L2.
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10.1.4 Ochrana motoru s TF nebo TH u zařízení DR..71 – 280, DRN80 – 280

TF/TH
Na následujících obrázcích je uvedeno připojení ochrany motoru s  termistorovým
teplotním čidlem TF nebo bimetalovým teplotním čidlem TH.
K připojení vypínacího relé je k dispozici dvoupólová spojovací svorka nebo pětipólová
svorkovnice.
Příklad: TF/TH na dvoupólové svorkovnici

1b

2b

9007199728684427

1b 2b
TF/TH TF/TH

Příklad: 2xTF/TH na pětipólové svorkovnici

18014398983427083

1b 2b 3b 4b 5b
1.TF/TH 1.TF/TH 2.TF/TH 2.TF/TH –

2xTF/TH s protikondenzačním ohřevem
Na následujícím obrázku je uvedeno připojení ochrany motoru s  2  termistorovými
teplotními čidly TF nebo bimetalovými teplotními čidly TH nebo protikondenzačním
ohřevem Hx.

1b

2b

9007199728684427

1b 2b
Hx Hx

18014398983427083

1b 2b 3b 4b 5b
1.TF/TH 1.TF/TH 2.TF/TH 2.TF/TH –
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10.1.5 Ochrana motoru s TF nebo TH u zařízení DR..315, DRN315

TF/TH
Následující obrázky znázorňují připojení ochrany motoru s  termistorovým teplotním
čidlem TF nebo bimetalovým hlídačem teploty TH.
Pro připojení na spouštěcí zařízení je v  závislosti na provedení k dispozici x-pólová
svorková lišta.
Příklad: TF/TH na svorkové liště

1.TF/ 1.TF/
1.TH 1.TH

473405707

Příklad: 2xTF/TH na svorkové liště

1.TF/ 1.TF/
1.TH 1.TH

2.TF/ 2.TF/
2.TH 2.TH

473410187
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10.1.6 Zabudovaný snímač EI7. B

Připojení přes svorkovnici
Pro připojení je k dispozici 10pólová svorkovnice.

1

d

c

b

a

4110

9007207579353739

UPOZORNĚNÍ
Rozsahy 1a – 10a, 1c – 4c a  1d – 4d jsou předkonfigurovány firmou SEW-
EURODRIVE a nesmí se měnit.
Rozsah 1b – 10b je určen pro přizpůsobení zákazníkem.

Základní připojení:
Přípojky 1a – 10a, 1c – 4c a 1d – 4d vedou ke snímači, příp. k motoru.
Přípojky 1b – 10b vedou ke kabelovému šroubení.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4
a TF11) TF11) TF21)

vol.
TF21)

vol.
+UB1)

(GY)
GND1)

(PK)
A1)

(BN)
A1)

(WH)
B1)

(YE)
B1)

(GN)
viz dole c

b TF1 TF1 TF2
vol.

TF2
vol.

+UB GND A A B B viz dole d

1)  Předkonfigurováno firmou SEW-EURODRIVE. Nesmí se měnit!

Zapojení přívodů EI7C B Zapojení přívodů EI76 B

1 2 3 4 1 2 3 4

GND1)

(BU)
n. c.1) n. c.1) n. c.1) c GND1)

(BU)
n. c.1) n. c.1) n. c.1) c

EI7C1)

(RD)
n. c.1) n. c.1) n. c.1) d n. c.1) EI761)

(RD)
n. c.1) n. c.1) d

1)  Předkonfigurováno firmou SEW-EURODRIVE. Nesmí se měnit!

Zapojení přívodů EI72 B Zapojení přívodů EI71 B

1 2 3 4 1 2 3 4

GND1)

(BU)
n. c.1) n. c.1) n. c.1) c GND1)

(BU)
n. c.1) n. c.1) n. c.1) c

n. c.1) n. c.1) EI721)

(RD)
n. c.1) d n. c.1) n. c.1) n. c.1) EI711)

(RD)
d

1)  Předkonfigurováno firmou SEW-EURODRIVE. Nesmí se měnit!
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Připojení přes konektor M12
Pro připojení je k dispozici buď 8 pólový nebo 4 pólový konektor M12:

4 pólový konektor M12 AVSE 8 pólový konektor M12 AVRE
• kódování A
• male

2

3 4

1

Pin 1: +UB • kódování A
• male

1

3

4
6

5

8
7

2

Pin 1: +UB

Pin 2: B Pin 2: GND

Pin 3: GND Pin 3: A

Pin 4: A Pin 4: A

Pin 5: B

Pin 6: B

Pin 7: TF1

Pin 8: TF1
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10.1.7 Ovládání brzdy BGE; BG; BSG; BUR
Brzda BE
Ovládání brzdy BGE; BG; BSG; BUR;
Pro odbrzdění brzdy připojte napětí (viz typový štítek).
Zatížitelnost kontaktů brzdových stykačů: AC3 podle EN 60947-4-1.
Napětí je možné přivést následujícími způsoby:
• zvláštním přívodem
• ze svorkové desky motoru
Platí pro motory s přepínatelnými póly a pro frekvenčně řízené motory.

BG/BGE
Na následujícím obrázku je uvedeno zapojení brzdového usměrňovače BG a BGE pro
odpojení na straně střídavého proudu a také pro odpojení na straně stejnosměrného
proudu a odpojení na straně střídavého proudu.

AC

RD BUWH

UAC

[1]

BGE

BG

1 2 3 4 5

AC

DC

RD

BU

WH

[1]

UAC

BGE

BG

1 2 3 4 5

242604811

[1] Brzdová cívka
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BSG
Na následujícím obrázku je uvedeno připojení DC 24 V řídicího zařízení BSG.

RD BUWH

[1]

24VDC

- +

BSG

1 2 3 4 5

242606475

[1] Brzdová cívka

BUR

 VAROVÁNÍ
Chybná funkce kvůli nesprávnému připojení u  pohonu řízeného frekvenčním
měničem.
Možné poškození systému pohonu
• Brzda není připojena ke svorkové desce motoru.

Na následujícím obrázku je uvedeno zapojení ovládání brzdy BUR.

[4]

B
N

 /
 B

K

U ~
(V     )AC

RD

BU

WH
[1]

[3] [3]

B
N

 /
 B

K

RD BU

[2]

BGE

BG

1 2 3 4 5

242608139

[1] Brzdová cívka BN = UR 11 (42 – 150 V)
[2] Napěťové relé UR11/UR15 BK = UR 15 (150 – 500 V) 21
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10.1.8 Ovládání brzdy BSR
Brzda BE
Ovládání brzdy BSR
Napětí brzdy = napětí fáze
Bílá lanka představují konce smyčky měniče a je třeba je před uvedením do provozu
závislosti na zapojení motoru připojit na svorkovou desku motoru namísto můstku pro
zapojení m nebo W .

Z výroby zapojení do hvězdy u schématu R13
Na následujícím obrázku je uvedeno zapojení z výroby ovládání brzdy BSR.

Příklad

Motor: AC 230 V / AC 400 V

Brzda: AC 230 V

W2 U2

V1U1

V2

W1

L2L1 L3

[1]
RD BU

BGE

BG

1 2 3 4 5

WH WH

RD

BU

WH

[2]

W2 U2 V2

W1V1U1

(T3)(T2)(T1)

L3L2L1

[1]
RD BU

BGE

BG

1 2 3 4 5

WHWH

RD

BU

WH

[2]

(T6) (T4) (T5)

(T3)

(T2)(T1)

(T6) (T4) (T5)

9007199497340811

[1] Brzdová cívka
[2] Proudové relé SR11/15
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Z výroby zapojení do hvězdy u schématu R76
Na následujícím obrázku je uvedeno zapojení z výroby ovládání brzdy BSR.

Příklad

Motor: AC 230 V / AC 460 V

Brzda: AC 230 V

L1

RD BU

WHWH

[4]

[5]

[3]

RD

BU

WH

1 2 3 4 5

BGE

BG

U1 V1 W1

[1]

[2]

L3L2W2

U2 V2

W3 U3 V3

(T6)

(T1) (T2) (T3)

(T7) (T8)(T9)

(T4) (T5)

2319077003

[1] Svorková deska motoru
[2] Přívody
[3] Brzdová cívka
[4] Proudové relé SR11/15
[5] Pomocná svorka
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Alternativní možnost zapojení: Z výroby zapojení do dvojité hvězdy u schématu R76
Na následujícím obrázku je uvedeno zapojení z výroby ovládání brzdy BSR.

Příklad

Motor: AC 230 V / AC 460 V

Brzda: AC 230 V

L1

RD BU

WHWH

[4]

[5]

[3]

RD

BU

WH

1 2 3 4 5

BGE

BG

W2

U2 V2

[2]

L3L2

U3 V3 W3

U1 V1 W1

[1]

(T6)

(T4) (T5)

(T7) (T8) (T9)

(T1) (T2) (T3)

2337824139

[1] Svorková deska motoru
[2] Přívody
[3] Brzdová cívka
[4] Proudové relé SR11/15
[5] Pomocná svorka
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10.1.9 Ovládání brzdy BMP3.1 ve svorkové skříni
Brzda BE120; BE122
Ovládání brzdy BMP3.1
Pro odbrzdění brzdy připojte napětí (viz typový štítek).
Zatížitelnost kontaktů brzdových stykačů: AC3 podle EN 60947-4-1.
Pro přivedení napájecího napětí jsou zapotřebí speciální přívody.

BMP3.1
Následující obrázek znázorňuje zapojení brzdového usměrňovače BMP3.1 pro
odpojení na straně střídavého proudu a  pro odpojení na straně stejnosměrného
i střídavého proudu.

AC

1 2 3

13 14 15

BMP3.1

ACU

RD BUWH

[1]

AC

DC 1 2 3

13 14 15

BMP3.1

ACU

RD BUWH

[1]

365750411

[1] Brzdová cívka
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10.1.10 Externí ventilátor V

Zapojení do trojúhelníku systémem Steinmetz
Následující obrázek znázorňuje připojení externího ventilátoru V  při zapojení do
trojúhelníku systémem Steinmetz pro provoz v jednofázové síti.

L1 N

V2U2 W2
(T5)(T4) (T6)

PE

U1 V1 W1
(T1) (T2) (T3)

L N

U2

V1U1

V2

W1
(T1) (T2) (T3)

W2
(T5)(T4) (T6)

9007199778089483

Zapojení do hvězdy
Na následujícím obrázku je uvedeno zapojení externího ventilátoru V při zapojení do
hvězdy.

L1 L2 L3

V2U2 W2
(T5)(T4) (T6)

PE

U1 V1 W1
(T1) (T2) (T3)

W2 U2 V2

W1V1U1

L1 L2 L3

(T5)(T4) (T6)

(T2)(T1) (T3)

9007199778091147

Zapojení do trojúhelníku
Na následujícím obrázku je uvedeno zapojení externího ventilátoru V při zapojení do
trojúhelníku.

L1 L2 L3

V2U2 W2

PE

U1 V1 W1

L1 L2

W2 U2

V1U1

V2

W1

L3
(T5)(T4) (T6)

(T1) (T2) (T3)

(T5)(T4) (T6)

(T2)(T1) (T3)

18014399032833803
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Připojení 24 V DC
Na následujícím obrázku je uvedeno zapojení externího ventilátoru V k DC 24 V.

RDBU

M

=
[1]

[2]

[3]

-+

DC 24 V 

9007201648125067

[1] Externí ventilátor A Z výroby
[2] Svorkovnice B Montuje zákazník
[3] Dioda chránící proti přepólování

UPOZORNĚNÍ
Bezpodmínečně dbejte na správnou polaritu!
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10.1.11 Jednofázový motor DRK...

Schéma zapojení
ER10

[2] [2]

[3]

[6]

[8]

[7]

[4] [5]

CA

CB CB

[9]

[1]

Z1U1

U2 Z2 

 

U1 Z2

Z1 U2

U1

Z1

Z2

U2

[6]
CA

[7]

[8]

[3]

[9]

11919510027

[1] Vinutí motoru [6] Spouštěcí kondenzátor, zapínatelný
[2] Svorka motoru [7] Provozní kondenzátor
[3] Přívody [8] Další provozní kondenzátory (jsou-li

k dispozici)[4] Chod vlevo
[5] Chod vpravo, zapojeno z výroby [9] Síťový spínač na všech pólech

Schéma zapojení
ER11

V1

T2

U1

T1

W1

T3

[1]

V2

T5

U2

T4

W2

T6

[2]

[3]

U1

U2W2

V1

[6]

[7]

[4]

CA

[8]

V2

W1

[2]

[3]

U1

U2W2

V1

[6]

[7]

[5]

CA

[8]

V2

W1

11919511947

[1] Vinutí motoru [5] Chod vpravo, zapojeno z výroby
[2] Svorková deska motoru [6] Spouštěcí kondenzátor, zapínatelný
[3] Přívody [7] Provozní kondenzátor
[4] Chod vlevo [8] Síťový spínač na všech pólech
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10.2 Pomocné svorky 1 a 2
Na následujícím obrázku je uvedeno uspořádání pomocných svorek u různých poloh
svorkové skříně.

Poloha svorkové skříně 2 a X na příkladu X1) Poloha svorkové skříně 1 a 3 na příkladu 3

[A]

[B]

[2]

[x]

[1] [3]

3572208523

1) Není-li pomocná svorka 2 k dispozici, lze místo toho namontovat pomocnou svorku 1 do polohy pomocné svorky 2.

[1] Poloha svorkové skříně 1 [X] Poloha svorkové skříně X
[2] Poloha svorkové skříně 2 [A] Pomocná svorka 1
[3] Poloha svorkové skříně 3 B: Pomocná svorka 2
Pomocná svorka 1 musí být bez ohledu na polohu svorkové skříně vždy namontována
paralelně ke svorkové desce.
Podle provedení svorkové skříně mohou být svorky osazeny různě.
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11 Seznam adres
Německo
Ředitelství
Výrobní závod
Obchod

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Poštovní přihrádka
Postfach 3023 – D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Výrobní závod /
Průmyslové
převodovky

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str. 10
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-2970

Výrobní závod Graben SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf
Poštovní přihrádka
Postfach 1220 – D-76671 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251-2970

Östringen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Werk
Östringen
Franz-Gurk-Straße 2
D-76684 Östringen

Tel. +49 7253 9254-0
Fax +49 7253 9254-90
oestringen@sew-eurodrive.de

Service Competence
Center

Mechanics /
Mechatronics

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
scc-mechanik@sew-eurodrive.de

Elektronika SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
scc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Technology
Center

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

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

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

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

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

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

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

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

Drive Center Berlín SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alexander-Meißner-Straße 44
D-12526 Berlin

Tel. +49 306331131-30
Fax +49 306331131-36
dc-berlin@sew-eurodrive.de

Ludwigshafen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
c/o BASF SE
Gebäude W130 Raum 101
D-67056 Ludwigshafen

Tel. +49 7251 75 3759
Fax +49 7251 75 503759
dc-ludwigshafen@sew-eurodrive.de

Sársko SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Gottlieb-Daimler-Straße 4
D-66773 Schwalbach Saar – Hülzweiler

Tel. +49 6831 48946 10
Fax +49 6831 48946 13
dc-saarland@sew-eurodrive.de

Ulm SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dieselstraße 18
D-89160 Dornstadt

Tel. +49 7348 9885-0
Fax +49 7348 9885-90
dc-ulm@sew-eurodrive.de

Würzburg SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Nürnbergerstraße 118
D-97076 Würzburg-Lengfeld

Tel. +49 931 27886-60
Fax +49 931 27886-66
dc-wuerzburg@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline  / 24hodinová telefonická pohotovostní služba +49 800 SEWHELP
+49 800 7394357

Francie
Výrobní závod
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

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

Výrobní závod Forbach SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

21
92

73
24

/C
S 

– 
07

/2
01

5



11 Seznam adres

Návod k obsluze – Třífázové motory214

Francie
Brumath SEW-USOCOME

1 rue de Bruxelles
F-67670 Mommenheim

Tel. +33 3 88 37 48 48

Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

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

Nantes SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20

Paris SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Étang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Alžírsko
Obchod Alžír REDUCOM Sarl

16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
http://www.reducom-dz.com
info@reducom-dz.com

Argentina
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
http://www.sew-eurodrive.com.ar
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Austrálie
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

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

Bangladéš
Obchod Bangladéš SEW-EURODRIVE INDIA PRIVATE LIMITED

345 DIT Road
East Rampura
Dhaka-1219, Bangladesh

Tel. +88 01729 097309
salesdhaka@seweurodrivebangladesh.com

Belgie
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Brusel SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Service Competence
Center

Průmyslové
převodovky

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Bělorusko
Obchod Minsk Foreign Enterprise Industrial Components

RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel. +375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by
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Brazílie
Výrobní závod
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal José Rubim, 205 – Rodovia
Santos Dumont Km 49
Indaiatuba – 13347-510 – SP

Tel. +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Rio Claro SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP

Tel. +55 19 3522-3100
Fax +55 19 3524-6653
montadora.rc@sew.com.br

Joinville SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC

Tel. +55 47 3027-6886
Fax +55 47 3027-6888
filial.sc@sew.com.br

Bulharsko
Obchod Sofia BEVER-DRIVE GmbH

Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Česká republika
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Hostivice SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Drive Service
Hotline  /
24hodinová
telefonická
pohotovostní
služba

+420 800 739 739 (800 SEW SEW) Servis průmyslových převodovek
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz

Čína
Výrobní závod
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Tchien-ťin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 78, 13th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
http://www.sew-eurodrive.cn
info@sew-eurodrive.cn

Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Su-čou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Kanton SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Šen-jang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Tchaj-jüan SEW-EURODRIVE (Taiyuan) Co,. Ltd.
No.3, HuaZhang Street,
TaiYuan Economic & Technical Development
Zone
ShanXi, 030032

Tel. +86-351-7117520
Fax +86-351-7117522
taiyuan@sew-eurodrive.cn

Wu-chan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478388
Fax +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn
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Čína
Si-an SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.

No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065

Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Hongkong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Dánsko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Kodaň SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 95 8500
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Egypt
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Káhira Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST
Heliopolis, Cairo

Tel. +20 222566299
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com
copam@copam-egypt.com

Estonsko
Obchod Tallin ALAS-KUUL AS

Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
http://www.alas-kuul.ee
veiko.soots@alas-kuul.ee

Filipíny
Obchod Makati City P.T. Cerna Corporation

4137 Ponte St., Brgy. Sta. Cruz
Makati City 1205

Tel. +63 2 519 6214
Fax +63 2 890 2802
mech_drive_sys@ptcerna.com
http://www.ptcerna.com

Finsko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Hollola SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Servis průmyslových
převodovek

Hollola SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
FIN-15860 Hollola

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Výrobní závod
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Santasalonkatu 6, PL 8
FI-03620 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Gabon
je zastoupen Německo.

Chile
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Santiago de
Chile

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

Tel. +56 2 2757 7000
Fax +56 2 2757 7001
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Chorvatsko
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Záhřeb KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr
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Indie
Registered Office
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200
Fax +91 265 3045300
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

Puné SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plant: Plot No. D236/1,
Chakan Industrial Area Phase- II,
Warale, Tal- Khed,
Pune-410501, Maharashtra

Tel. +91 21 35301400
salespune@seweurodriveindia.com

Indonésie
Obchod Jakarta PT. Cahaya Sukses Abadi

Komplek Rukan Puri Mutiara Blok A no 99,
Sunter
Jakarta 14350

Tel. +62 21 65310599
Fax +62 21 65310600
csajkt@cbn.net.id

Jakarta PT. Agrindo Putra Lestari
JL.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra
Industri Terpadu, Pantai indah Kapuk Tahap
III, Blok E No. 27
Jakarta 14470

Tel. +62 21 2921-8899
Fax +62 21 2921-8988
aplindo@indosat.net.id
http://www.aplindo.com

Medan PT. Serumpun Indah Lestari
Jl.Pulau Solor no. 8, Kawasan Industri Medan
II
Medan 20252

Tel. +62 61 687 1221
Fax +62 61 6871429 / +62 61 6871458 / +62
61 30008041
sil@serumpunindah.com
serumpunindah@yahoo.com
http://www.serumpunindah.com

Surabaja PT. TRIAGRI JAYA ABADI
Jl. Sukosemolo No. 63, Galaxi Bumi Permai
G6 No. 11
Surabaya 60111

Tel. +62 31 5990128
Fax +62 31 5962666
sales@triagri.co.id
http://www.triagri.co.id

Surabaja CV. Multi Mas
Jl. Raden Saleh 43A Kav. 18
Surabaya 60174

Tel. +62 31 5458589
Fax +62 31 5317220
sianhwa@sby.centrin.net.id
http://www.cvmultimas.com

Irsko
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Dublin Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
http://www.alperton.ie
info@alperton.ie

Island
Obchod Reykjavík Varma & Vélaverk ehf.

Knarrarvogi 4
IS-104 Reykjavík

Tel. +354 585 1070
Fax +354 585)1071
http://www.varmaverk.is
vov@vov.is

Itálie
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

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

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 79 97 81
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Izrael
Obchod Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd.

Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il
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Japonsko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
hamamatsu@sew-eurodrive.co.jp

Jihoafrická republika
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

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 11 248-7289
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Kapské Město SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
bgriffiths@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 902 3815
Fax +27 31 902 3826
cdejager@sew.co.za

Nelspruit SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

Jižní Korea
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Ansan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
7, Dangjaengi-ro,
Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, Zip 425-839

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-eurodrive.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

Pusan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
28, Noksansandan 262-ro 50beon-gil,
Gangseo-gu,
Busan, Zip 618-820

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230

Kamerun
je zastoupen Německo.

Kanada
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.watson@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1

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
Lasalle, PQ H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Kazachstán
Obchod Almaty SEW-EURODRIVE LLP

291-291A, Tole bi street
050031, Almaty

Tel. +7 (727) 350 5156
Fax +7 (727) 350 5156
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz 21
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Taškent SEW-EURODRIVE LLP
Representative office in Uzbekistan
96A, Sharaf Rashidov street,
Tashkent, 100084

Tel. +998 71 2359411
Fax +998 71 2359412
http://www.sew-eurodrive.uz
sew@sew-eurodrive.uz

Ulánbátar SEW-EURODRIVE LLP
Representative office in Mongolia
Suite 407, Tushig Centre
Seoul street 23,
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14250

Tel. +976-77109997
Fax +976-77109997
http://www.sew-eurodrive.mn
sew@sew-eurodrive.mn

Keňa
je zastoupen Tanzanie.

Kolumbie
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

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
http://www.sew-eurodrive.com.co
sew@sew-eurodrive.com.co

Libanon
Obchod Libanon Bejrút Gabriel Acar & Fils sarl

B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

Obchod / Jordánsko /
Kuvajt / Saúdská
Arábie / Sýrie

Bejrút Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
http://www.medrives.com
info@medrives.com

Litva
Obchod Alytus UAB Irseva

Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
http://www.irseva.lt
irmantas@irseva.lt

Lotyšsko
Obchod Riga SIA Alas-Kuul

Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.lv
info@alas-kuul.com

Lucembursko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Brusel SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@sew-eurodrive.be

Madagaskar
Obchod Antananarivo Ocean Trade

BP21bis. Andraharo
Antananarivo
101 Madagascar

Tel. +261 20 2330303
Fax +261 20 2330330
oceantrabp@moov.mg

Maďarsko
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Budapešť SEW-EURODRIVE Kft.
Csillaghegyí út 13.
H-1037 Budapest

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
office@sew-eurodrive.hu

Makedonie
Obchod Skopje Boznos DOOEL

Dime Anicin 2A/7A
1000 Skopje

Tel. +389 23256553
Fax +389 23256554
http://www.boznos.mk
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Malajsie
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Johor 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
sales@sew-eurodrive.com.my

Maroko
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Mohammedia SEW-EURODRIVE SARL
2 bis, Rue Al Jahid
28810 Mohammedia

Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
http://www.sew-eurodrive.ma
sew@sew-eurodrive.ma

Mexiko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Mongolsko
Technická kancelář Ulánbátar SEW-EURODRIVE LLP

Representative office in Mongolia
Suite 407, Tushig Centre
Seoul street 23,
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14250

Tel. +976-77109997
Fax +976-77109997
http://www.sew-eurodrive.mn
sew@sew-eurodrive.mn

Namibie
Obchod Swakopmund DB Mining & Industrial Services

Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund

Tel. +264 64 462 738
Fax +264 64 462 734
anton@dbminingnam.com

Nigérie
Obchod Lagos EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd

Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate ( Ogba
Scheme)
Adeniyi Jones St. End
Off ACME Road, Ogba, Ikeja, Lagos

Tel. +234 1 217 4332
http://www.eisnl.com
team.sew@eisnl.com

Nizozemsko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Rotterdam SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Servis průmyslových převodovek: 0800-
SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Norsko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Nový Zéland
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

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
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
30 Lodestar Avenue, Wigram
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz 21
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Pákistán
Obchod Karáčí Industrial Power Drives

Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi

Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Paraguay
Obchod Fernando de la

Mora
SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino

Tel. +595 991 519695
Fax +595 21 3285539
sewpy@sew-eurodrive.com.py

Peru
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

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

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Pobřeží slonoviny
Obchod Abidjan SEW-EURODRIVE SARL

Ivory Coast
Rue des Pècheurs, Zone 3
26 BP 916 Abidjan 26

Tel. +225 21 21 81 05
Fax +225 21 25 30 47
info@sew-eurodrive.ci
http://www.sew-eurodrive.ci

Polsko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 293 00 00
Fax +48 42 293 00 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Servis
průmyslových
převodovek

Tel. +48 42 293 0030
Fax +48 42 293 0043

24hodinová telefonická pohotovostní služba
Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Portugalsko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Av. da Fonte Nova, n.º 86
P-3050-379 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Rakousko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Vídeň 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://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Rumunsko
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Bukurešť Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti

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

Rusko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Petrohrad ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
RUS-195220 St. Petersburg

Tel. +7 812 3332522 / +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru
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Řecko
Obchod Athény Christ. Boznos & Son S.A.

12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
GR-18545 Piraeus

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

Senegal
Obchod Dakar SENEMECA

Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
http://www.senemeca.com
senemeca@senemeca.sn

Singapur
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

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

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovensko
Obchod Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.

Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel.+421 2 33595 202, 217, 201
Fax +421 2 33595 200
http://www.sew-eurodrive.sk
sew@sew-eurodrive.sk

Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
Mobilní tel. +421 907 671 976
sew@sew-eurodrive.sk

Slovinsko
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

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

Spojené arabské emiráty
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Sharjah Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah

Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
copam_me@eim.ae

Srbsko
Obchod Bělehrad DIPAR d.o.o.

Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SRB-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Srí Lanka
Obchod Colombo SM International (Pte) Ltd

254, Galle Raod
Colombo 4, Sri Lanka

Tel. +94 1 2584887
Fax +94 1 2582981

Svazijsko
Obchod Manzini C G Trading Co. (Pty) Ltd

PO Box 2960
Manzini M200

Tel. +268 2 518 6343
Fax +268 2 518 5033
engineering@cgtrading.co.sz

Španělsko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es
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Švédsko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55 303 Jönköping
Box 3100 S-55 003 Jönköping

Tel. +46 36 34 42 00
Fax +46 36 34 42 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Švýcarsko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Basilej Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Tanzanie
Obchod Dar es Salaam SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA

Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam

Tel. +255 0 22 277 5780
Fax +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
central.mailbox@sew.co.tz

Tchaj-wan (R.O.C.)
Obchod Taipei Ting Shou Trading Co., Ltd.

6F-3, No. 267, Sec. 2
Tung Huw S. Road
Taipei

Tel. +886 2 27383535
Fax +886 2 27368268
Telex 27 245
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Nan-tchou Ting Shou Trading Co., Ltd.
No. 55 Kung Yeh N. Road
Industrial District
Nan Tou 540

Tel. +886 49 255353
Fax +886 49 257878
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Thajsko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunisko
Obchod Tunis T. M.S. Technic Marketing Service

Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Turecko
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Kocaeliská-
Gebze

SEW-EURODRİVE Hareket
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli

Tel. +90 262 9991000 04
Fax +90 262 9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ukrajina
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Dněpropetrovs
k

ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул.Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепропетровск

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Uruguay
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod

Montevideo SEW-EURODRIVE Uruguay, S. A.
Jose Serrato 3569 Esqina Corumbe
CP 12000 Montevideo

Tel. +598 2 21181-89
Fax +598 2 21181-90
sewuy@sew-eurodrive.com.uy
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USA
Výrobní závod
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Jihovýchod SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Obchod +1 864 439-7830
Fax Výrobní závod +1 864 439-9948
Fax Montáž/Výroba průmyslových převodovek
+1 864 439-0566
Fax Confidential/HR  +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Severovýchod 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

Středozápad SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Jihozápad SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Západ SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Další adresy je možné získat na požádání v servisních stanicích v USA  .

Uzbekistán
Technická kancelář Taškent SEW-EURODRIVE LLP

Representative office in Uzbekistan
96A, Sharaf Rashidov street,
Tashkent, 100084

Tel. +998 71 2359411
Fax +998 71 2359412
http://www.sew-eurodrive.uz
sew@sew-eurodrive.uz

Velká Británie
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Drive Service Hotline  / 24hodinová telefonická pohotovostní
služba

Tel. 01924 896911

Venezuela
Montáž/Výroba
průmyslových
převodovek
Obchod
Servis průmyslových
převodovek

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
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

Vietnam
Obchod Ho Či Minovo

Město
Nam Trung Co., Ltd
Hue - Jižní Vietnam / Konstrukční Materiály
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
khanh-nguyen@namtrung.com.vn
http://www.namtrung.com.vn

Hanoj MICO LTD
Quang Tri - Severní Vietnam / Všechna odvětví
kromě Konstrukční Materiály
8th Floor, Ocean Park Building, 01 Dao Duy
Anh St, Ha Noi, Viet Nam

Tel. +84 4 39386666
Fax +84 4 3938 6888
nam_ph@micogroup.com.vn
http://www.micogroup.com.vn

Zambie
je zastoupen Jihoafrická republika.
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/DUB (Diagnostic Unit Brake) ............................  149

číselný

2. konce hřídele...................................................  47

A

AB.., AD.., AM.., AK.., AC.., AS konektory ..........  77
Adaptér pro montáž.............................................  36
Adaptér pro montáž snímače ........................  36, 38
AG7. ....................................................................  90
AH7. ....................................................................  90
AS7......................................................................  90

B

BE – 11..............................................................  131
BE05 – 2............................................................  131
BE20..................................................................  132
BE30 – 32..........................................................  132
BE60 – 122........................................................  133
Bezpečnost, funkční ..........................................  187
Bezpečnostní charakteristiky.............................  187
Bezpečnostní pokyny ............................................  9

Elektrické připojení .........................................  13
Instalace .........................................................  13
Označení v dokumentaci..................................  6
Použití v souladu s určeným účelem..............  11
Provoz ............................................................  14
Přeprava.........................................................  12
Všeobecně .......................................................  9

Bezpečnostní pokyny pro daný odstavec..............  6
bezpečnostních pokynů

Struktura vložených..........................................  7
Brzda

BE05 – 2.......................................................  131
BE1 – 11.......................................................  131
BE20.............................................................  132
BE30 – 32.....................................................  132
BE60 – 122...................................................  133
Brzdné momenty ..........................................  162
Pracovní vzduchová mezera ........................  162
Spínací práce ...............................................  162

Brzdné momenty .......................................  162, 165

D

Demontáž
Diagnostická jednotka /DUE.........................  151

Demontáž inkrementálního snímače.  110, 111, 113
EV.., AV.. a XV.. ...........................  110, 111, 113

Demontáž snímače ..  105, 106, 107, 108, 110, 111,
113, 114
EG7. a AG7. .........................................  106, 107
EH7. a AH7. .................................................  108
ES7. a AS7...................................................  105
EV..-, AV..- a XV...................................  110, 111
EV.., AV.. a XV.. ...........................  110, 111, 113

Demontáž snímače absolutních hodnot ...  110, 111,
113

Demontáž snímače na dutém hřídeli.................  114
Demontáž snímače otáčení.......  105, 106, 107, 108

EG7. a AG7. .........................................  106, 107
EH7. a AH7. .................................................  108
ES7. a AS7...................................................  105

Demontáž speciálních snímačů ........  110, 111, 113
Diagnostická jednotka /DUB................................  81
Diagnostická jednotka /DUE..............................  153
Dlouhodobé uskladnění.......................................  30
Domazávací přípravek ......................................  103
Domazávání ......................................................  103
Doplnění ručního odbrzdění HR / HF ..................  34
Doplnění ručního odbrzdění HR/HF ....................  34
Doplnění ručním odbrzděním HR/HF ..................  35
Doplňky ...............................................................  26

Elektrická........................................................  84
Mechanické ....................................................  45

DRK.....................................................................  59
Druhý konec hřídele ............................................  47
Druhy provedení

Přehled ...........................................................  26

E

EG7. ....................................................................  90
EH7. ....................................................................  90
EI7 .....................................................................  201
EI7. ......................................................................  91
Elektrická instalace..............................................  49
Elektrické připojení ..............................................  13
Elektromagnetická kompatibilita ..........................  54
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ES7......................................................................  90
Externí ventilátor

Schéma ........................................................  209
Externí ventilátor V ..............................................  88

F

Funkční bezpečnost ..........................................  187

H

Hlášení stavu vyhodnocovací jednotky .............  161

I

Impulzní napětí ....................................................  51
Inspekce ............................................................  100

/DUB pro kontrolu opotřebení.......................  150
DUB pro kontrolu funkce a opotřebení .........  150

Inspekce/
DUB pro kontrolu funkce ..............................  149

Instalace ........................................................  13, 32
Elektrická........................................................  49
Mechanická ....................................................  29
ve vlhkých prostorách nebo na volném
prostranství.....................................................  33

Intervaly inspekce..............................................  102
Intervaly inspekce a údržby...............................  102
Intervaly údržby .................................................  102
Izolace, zesílená..................................................  51

J

Jednofázový motor ..............................................  59
Jednofázový motor DRK

Provoz S1.....................................................  188
Jednofázový motor DRK...

Schéma zapojení..........................................  211

K

Kabelová průchodka
NPT ................................................................  41

KC1 řadová svorka..............................................  79
KCC řadová svorka .............................................  78
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TF .........................................................  199, 200
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Škodlivé záření...............................................  61
Opotřebení ........................................................  102
Optické odezvy....................................................  91
Otvory pro odvod kondenzátu .............................  32
Ovládání brzdy ......................................  50, 80, 174

BG ................................................................  203
BGE..............................................................  203
BMP3.1.........................................................  208
BSG..............................................................  203
BSR..............................................................  205
BUR..............................................................  203
Připojovací prostor motoru ...........................  176
Spínací skříň ................................................  177

Označení motorů.................................................  25

P

Patky motoru
Doplnění/přemontování patek motoru ............  42

Piktogramy
Význam ............................................................  7

Plyny....................................................................  61
Pokyny

Označení v dokumentaci..................................  6
Význam piktogramů..........................................  7

Pokyny pro instalaci ............................................  49
Snímač ...........................................................  93

Polohy svorkové skříně .....................................  212
Pomocné svorky, uspořádání ............................  212
Poruchy brzdy ...................................................  192
Poruchy na motoru ............................................  190

Poruchy při provozu s frekvenčním měničem ...  194
Použití v souladu s určeným účelem...................  11
Poznámka o autorských právech ..........................  8
Pracovní vzduchová mezera .............................  162
Prachové částice .................................................  61
pro daný odstavec

Struktura bezpečnostních pokynů ....................  6
Prodloužený kryt ventilátoru ................................  47
Prohlídka brzdového motoru

DR.71 – 315, DRN80 – 315 .........................  128
Prohlídka motoru

DR..71 – 315, DRN80 – 315 ........................  122
Provoz na frekvenčním měniči ............................  50
Provoz s frekvenčním měničem ..........................  50
Provozní poruchy ..............................................  189
Provozní proudy ................................................  167
Přeprava..............................................................  12
Přídavný enkodér ................................................  90
Připojení

Kabel ............................................................  102
Snímač ...........................................................  93
Varianty ..........................................................  27

Připojení brzdy ....................................................  80
Připojení diagnostické jednotky...........................  81
Připojení diagnostické jednotky/DUE ................  155
Připojení motoru ..................................................  62

Konektory AB.., AD.., AM.., AK.., AC.., AS ....  77
Konektory IS...................................................  73
pomocí konektoru...........................................  73
pomocí řadové svorky ....................................  78
pomocí svorkovnice........................................  63
Řadová svorka KC1 .......................................  79
Řadová svorka KCC.......................................  78
Svorková skříň....................................  63, 64, 65

Připojení snímače................................................  93
Přípravné práce pro údržbu motoru a brzdy......  105
PT100..................................................................  87

R

RS .......................................................................  97

Ř

Řadová svorka ....................................................  78
KC1 ................................................................  79
KCC................................................................  7821

92
73

24
/C

S 
– 

07
/1

5

Návod k obsluze – Třífázové motory 227



Seznam hesel

S

Schéma
BMP3.1.........................................................  208
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XV.. montáž.........................................................  36
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R76...............................................................  198

Zapojení do trojúhelníku
R13...............................................................  196
R72...............................................................  197

Zesílené uložení ..........................................  96, 104
Změna brzdného momentu
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