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Важни указания

1
1

Важни указания

Инструкции за
безопасност и
предупреждения

Непременно спазвайте съдържащите се в настоящото ръководство за
експлоатация инструкции за безопасност и предупреждения!

Опасност от електрически ток.
Възможни последици: Смърт или много тежки наранявания.

Застрашаваща опасност.
Възможни последици: Смърт или много тежки наранявания.

Опасна ситуация.
Възможни последици: Леки или слаби наранявания.

Вредна ситуация.
Възможни последици: Повреда на задвижването и оборудването.

Съвети за употреба и полезна информация.

Спазването на ръководството за експлоатация е условие за:
•

безпроблемна експлоатация

•

изпълнението на гаранционните претенции

Затова преди работа със задвижването първо прочетете ръководството за
експлоатация!
Ръководството за експлоатация съдържа важни указания за обслужването.
Затова съхранявайте ръководството за експлоатация в близост до задвижването.
Изхвърляне

4

Изхвърляйте двигателите според свойствата и съществуващите предписания,
като например:
•

желязо

•

алуминий

•

мед

•

пластмаса

•

електронни компоненти
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Указания за безопасност

Забележки

Следващите инструкции за безопасност се отнасят предимно за използването на
двигателите. При използването на мотор-редуктори спазвайте допълнително
инструкциите за безопасност за редукторите в съответното ръководство за
експлоатация.
Моля, спазвайте също и допълнителните указания за безопасност в
отделните глави на настоящото ръководство за експлоатация.

Обща
информация

По време на и след работа двигателите и мотор-редукторите имат части, които са
под напрежение и движещи се части и евентуално нагорещени повърхности.
Всички работи по транспорта, съхранението, инсталирането/монтажа,
свързването, пускането в експлоатация, поддръжката и ремонта могат да се
извършват само от квалифицирани специалисти, като непременно се вземат
предвид:
•
•

съответното (-ите) ръководство(а) за експлоатация и ел. схеми
предупредителните табели и табелите за безопасност на дивгателя/моторредуктора
• специфичните за съоръжението разпоредби и изисквания
• националните / регионалните предписания за безопасност и предотвратяване
на злополуки
Тежки наранявания на персонала и материални щети могат да възникнат в
резултат на:
•
•
•

Употреба по
предназначение

неправилна употреба
неправилно инсталиране или обслужване
неразрешено отстраняване на необходимите защитни капаци или на корпуса

Дадените електродвигатели са предназначени за промишлени съоръжения. Те
отговарят на действащите норми и предписания.
•

Директива за нисковолтовото оборудване 73/23/ЕИО

Техническите характеристики, както и данните за допустимите условия ще
намерите върху табелката на производителя и в документацията.
Всички данни трябва непременно да се вземат под внимание!
Транспорт

Веднага след получаването проверете доставката за евентуални повреди
при транспорта. Веднага уведомете за тях транспортната фирма. Пускането
в експлоатация трябва евентуално да се изключи.
Затегнете здраво завитите транспортни халки. Те са предназначени само за
теглото на двигателя/мотор-редуктора; на тях не бива да се окачват допълнителни тежести.
Монтираните халки с болт отговарят на DIN 580. По принцип посочените там
тежести и предписания трябва да се спазват. Ако на мотор-редуктора са
монтирани две носещи халки или халки с болт, при транспорта трябва да се
използват и двете носещи халки. Съгласно DIN 580 посоката на опън на
крепежните средства не трябва да е повече от 45° кос опън.
При необходимост използвайте подходящи транспортни средства с достатъчни
размери. Преди пускане в експлоатация отстранете наличните транспортни
фиксатори.

Инсталация /
монтаж

Спазвайте указанията в глава "Механичен монтаж".

Инспектиране /
поддръжка

Спазвайте указанията в глава "Инспектиране/поддръжка".
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Монтаж на двигателите
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Базова конструкция на асинхронен двигател

3

Монтаж на двигателите
На следващата фигура е показана базовата конструкция на двигателя. Тя е
помощна за класифициране на отделните части към съответните списъци.
Възможни са отклонения в зависимост от типоразмера и изпълнението!

3.1

Базова конструкция на асинхронен двигател
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[1]

Ротор, комплект

[31]

Призматична шпонка

[2]

Осигурителен пръстен

[32]

Осигурителен пръстен [111] Уплътнение

[107] Отражателен пръстен

[3]

Призматична шпонка

[35]

Кожух на вентилатора [112] Основа на клемната кутия [134] Заключващ болт

[7]

Лагерен щит с фланец

[36]

Вентилатор

[113] Болт с цилиндрична глава [135] Уплътняващ пръстен

[9]

Заключващ болт

[37]

Пръстен с V-образно
сечение

[115] Клемен панел

[10] Осигурителен пръстен

[41]

Изравнителна шайба

[116] Притискателна скоба

[11] Сачмен лагер с канали

[42]

В-лагерен щит

[117] Шестостенен болт

[12] Осигурителен пръстен

[44]

Сачмен лагер с канали [118] Пружинен пръстен

[13] Шестостенен болт
(теглич)

[100]

Шестостенна гайка

[119] Болт с цилиндрична глава

[16] Статор, комплект

[101]

Пружинен пръстен

[123] Шестостенен болт

[20] Специален нилозен
пръстен

[103]

Шпилка

[129] Заключващ болт

[22] Шестостенен болт

[106]

Уплътняващ пръстен
за вал

[130] Уплътняващ пръстен

[131] Уплътняващ пръстен
[132] Капак на клемната кутия
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Табелка на производителя, наименование на типа

3.2

Табелка на производителя, наименование на типа

Табелка на производителя
Пример: Двигател със спирачка DFV 160 M4 /BM

03214BXX

Наименование на типа
Пример: Асинхронни двигатели (със спирачка) DR / DT / DV / DTE / DVE
DFV 132M2 / BM /TF / AMA1 / EV1T
Допълнително оборудване на двигателя 5 V TTL
с инкрементален датчик
Допълнително оборудване на двигателя
с щекер AMB1
Допълнително оборудване на двигателя
с температурен датчик TF
Допълнително оборудване на двигателя
със спирачка
Типоразмер 132M и 2-полюсен
Двигател с фланец

Пример: фабричен номер
01.

3009818304.

0002.

99
Последните две цифри на годината на
производство (2-цифрено число)
Пореден брой в поръчката (4-цифрено число)
Номер на поръчката (10-цифрено число)
Продавач
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Табелка на производителя, наименование на типа

Табелка на производителя
Пример: Серво-двигател със спирачка CT90L4 / BMG / TF / ES1S

CT90L4 BMG TF / ES1S
01.3410069302.0001.00
30.5
10.5

3000
103

345
28

B5
230~

7.9
F

54

BGE 1.5

20

51358BXX

Наименование
на типа
Примери: Серво-двигатели (със спирачка) CT / CV
CFV 132M4 / BM / TF / EV1S
Допълнително оборудване на двигателя
с инкрементален датчик синус / косинус
Допълнително оборудване на двигателя
с температурен датчик TF
Допълнително оборудване на двигателя
със спирачка
Типоразмер 132M и 4-полюсен
Двигател с фланец

Пример: фабричен номер
01.

3009818304.

0002.

99
Последните две цифри на годината на
производство (2-цифрено число)
Пореден брой в поръчката (4-цифрено число)
Номер на поръчката (10-цифрено число)
Продавач
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Преди да започнете

4

4

Механичен монтаж
Моля, при монтажа спазвайте непременно указанията за безопасност в
глава 2!

4.1

Преди да започнете

Задвижването
може да се
монтира,
само ако

•
•
•

4.2

данните върху табелката за мощността на задвижването, съответно изходящото
напрежение на честотния регулатор съвпадат с мрежовото напрежение
задвижването не е повредено (няма повреди от транспортиране или
съхранение)
е гарантирано, че са изпълнени следните предварително зададени данни:
– температура на околната среда между –20 °C и +40 °C 1)
– няма масла, киселини, газове, пари, излъчвания и др.
– височината над морското равнище не надвишава 1000 m
– спазвайте ограниченията за датчиците
– Специални изпълнения: задвижването е изпълнено в съответствие с
условията на околната среда

Подготвителни дейности
Краищата на моторния вал трябва да бъдат основно почистени от антикорозионни
материали, замърсявания или други подобни (използвайте обичайните
разтворители, които се предлагат в търговската мрежа). Разтворителят не бива
да прониква в лагерите или уплътняващите пръстени – повреждане на материала!

Продължително
съхранение на
двигателите

•
•

Моля, обърнете внимание на по-малката трайност на греста за сачмени лагери
при срокове на съхранение над една година.
Проверете, дали поради по-продължителното съхранение моторът не е поел
влага. За целта трябва да се измери изолационното съпротивление (измерено
напрежение 500 V).

Съпротивлението на изолациятата (Æ следващата фигура) силно зависи от
температурата! Ако съпротивлението на изолацията не е достатъчно, моторът
трябва да се изсуши.
[M ]

100

10

1

0,1

0

20

40

60

80
[°C]
01731AXX

1) Минимална температура за двигатели с блокировка на обратния ход: –15 °C, обърнете внимание,
че температурният обхват на редуктора също може да бъде ограничен (Æ Ръководство за
експлоатация Редуктори).
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Механичен монтаж

4

Монтаж на двигателя

Изсушете
двигателя

Нагрейте двигателя:
•
•

с топъл въздух или
с разделящ трансформатор
– включете намотките последователно (Æ следващата фигура)
– помощно променливо напрежение макс. 10 % от номиналното напрежение,
ток макс. 20 % от номиналния ток.

Трансформатор

01730ABG

Завършете изсушаването, когато се надвиши минималното съпротивление на
изолацията.
Проверете, дали за клемната кутия е изпълнено:
•
•
•
•

4.3

вътрешността е суха и чиста
по свързващите и крепежни части няма ръжда
фугите са добре уплътнени
кабелните връзки са херметизирани, в противен случай почистете, съответно
подменете

Монтаж на двигателя
Двигателят, съответно мотор-редукторът може да се инсталира/монтира само в
посоченото положение за монтаж върху равна основа без вибрации и усукване.
Внимателно балансирайте двигателя и работния механизъм, за да не се натоварва
ненужно отвеждащият вал (спазвайте допустимите сили напречно и по оста!).
Избягвайте блъскането и ударите по вала.
Защитете вертикалните положения за монтаж с капаци срещу проникване на
чужди тела или течност (защитен покрив C).
Внимавайте за безпроблемното захранване със студен въздух, топлият отработен
въздух от другите агрегати не бива да се засмуква повторно.
Балансирайте частите, които трябва да се нахлузят на вала допълнително, с
половин призматична шпонка (моторните валове са балансирани с половин
призматична шпонка).
Евентуално наличните отвори за воден конденз трябва да се затворят с
пластмасови тапи и могат да се отварят само при нужда; не се допускат
непокрити отвори за воден конденз, тъй като в противен случай по-високите
видове защита намаляват.
При двигатели със спирачка и устройство за ръчно освобождаване завийте или
ръчния лост (при възвратно устройство за ръчно освобождаване) или нарязания
щифт (при фиксирано устройство за ръчно освобождаване).
Забележка при двигатели с датчик:
Двигателите с крака CT/DT71, CT/DT90, CV/DV132M, CV/DV160L трябва да имат
подложки, тъй като радиусът на кожуха е по-голям от височината на вала.
При двигатели с крака със спирачка типоразмер DTE90L и DVE132M височините
на въртящите оси отговарят на тези на следващия типоразмер двигател според
IEC-нормата (100 mm, съответно 160 mm). Размерите на краката на двигателите
DTE90, DVE180 и DVE225 се различават от IEC-размерите, виж глава "Забележки
към листовките с размери" в каталога за мотор-редуктори.
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Механичен монтаж
Допуски при монтажни работи

Монтаж във
влажни
помещения или
на открито

4

Поставете клемната кутия по възможност така, че кабелните входове да са
насочени надолу.
Намажете резбите на кабелните болтове и слепи капачки с уплътняваща маса и
затегнете добре – след това намажете отгоре още веднъж.
Уплътнете добре кабелния вход.
Преди монтаж почистете добре уплътняващите повърхности на клемната кутия и
капака на клемната кутия; уплътненията трябва да бъдат залепени от едната
страна. Сменете нееластичните уплътнения!
Евентуално подновете антикорозионното покритие.
Проверете вида на защитата.

4.4

Допуски при монтажни работи
Валове

Фланци

Допуск на диаметъра съгласно DIN 748
• ISO k6 при Ø Â 50 mm
• ISO k6 при Ø > 50 mm
• Отвор за центриране по DIN 332, форма DR..

Допуск на центриращия ръб по DIN 42948
• ISO j6 при b1 Â 230 mm
• ISO h6 при b1> 230 mm

Ръководство за експлоатация – Асинхронни електродвигатели DR / DV / DT / DTE / DVE,
Асинхронни серводвигатели CT / CV
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Електрически монтаж

5

Инструкции за свързване

5

Електрически монтаж
Моля, при монтажа спазвайте непременно указанията за безопасност в
глава 2!
За включване на двигателя и спирачката използвайте контакти клас AC-3
според EN 60947-4-1.

Използвайте
електрическите
схеми за
свързване

5.1

Двигателят се свързва само според електрическата схема за свързване,
приложена към двигателя. Ако липсва електрическа схема за свързване,
двигателят не бива да се свързва и пуска в експлоатация. Валидната
електрическа схема можете да получите безплатно от SEW-EURODRIVE.

Инструкции за свързване
При монтажа спазвайте инструкциите за безопасност.

Защита на
управляващите
блокове от
смущаващи
влияния със
спирачка

За защита на управляващите блокове от смущаващи влияния със спирачка
кабелите на спирачките не бива да се полагат в една сплитка заедно със силовите
кабели за пренос на импулсни сигнали.
Силови кабели за пренос на импулсни сигнали са по-специално:
– изходящи кабели на честотни регулатори и серво-контролери, токови
изправители, уреди за плавен пуск и спиране
– захранващи кабели на спирачни резистори и др.

Защита на
защитните
устройства на
двигателя от
смущаващия
влияния

5.2

За защита на защитните устройства на двигателите SEW (температурни датчици
TF, термостати на намотките TH) от смущаващи влияния могат:
– в един кабел да се положат отделно екранирани захранващи кабели заедно със
силови кабели за пренос на импулсни сигнали
– в един кабел да не се положат заедно неекранирани захранващи кабели заедно
със силови кабели за пренос на импулсни сигнали

Особености при експлоатацията на честотните регулатори
При експлоатацията на двигатели с регулатори трябва да се спазват съответните
инструкции за свързване на производителя на регулаторите. Непременно
спазвайте ръководството за експлоатация на честотния регулатор.

5.3

Особености при работа с еднофазни двигатели
Обърнете внимание, че еднофазните двигатели SEW (с изключение на ET56L4 Æ
глава "Еднофазно изпълнение ET56") се доставят без допълнително оборудване,
като например кондензатори, стартови релета или центробежни изключватели.
Необходимите части трябва да се набавят от специализираните магазини и да се
свържат според съответните упътвания и електрически схеми.
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5

Повишаване на ефективността на заземяването (ЕМС)

5.4

Повишаване на ефективността на заземяването (ЕМС)
За повишаване на ефективността на заземяването и снижаване на импеданса при
високи честоти при асинхронните двигатели DR/DV/DT предлагаме следното
свързване:
•

Типоразмер DT71 ... DV 132S: [1] резбонарезен болт M5x10 и 2 зъбчати шайби
по DIN 6798 в корпуса на статора.

[1]

•

Типоразмер DV112M ... DV280: болт и 2 зъбчати шайби в отвора за болта
с халка.
Големина на резбата на болта с халка:
– DV112 / 132S:
M8
– DV132M ... 180L: M12
– DV200 ... 280:
M16

5.5

Особености при работа с моментни и многополюсни асинхронни
двигатели
Поради конструктивната форма при изключване на моментните и многополюсните
асинхронни двигатели може да възникне високо индукционно напрежение. Затова
SEW-EURODRIVE препоръчва да се използва варисторна защита, както е
показано на следващата фигура. Типоразмерът на варисторите зависи между
другото от честотата на включване – обърнете внимание на разчета.

U

U1

U

V1

U

W1
01732CXX
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5

Особености при работа в режим старт-стоп

5.6

Особености при работа в режим старт-стоп
При работа на двигателите в режим старт-стоп евентуалните смущаващия
влияния на комутатора трябва да се изключат чрез подходящо свързване.
Директива EN 60204 (Електрическо оборудване на машините) изисква
смущенията в намотката на двигателя да бъдат подтиснати за защита на
цифрово-програмните управления или програмируемите логически контролери.
SEW-EURODRIVE препоръчва да се предвиди защитна схема за свързване на
комутационните елементи, които са първопричина за смущенията при
превключване.

5.7

Условия на околната среда при експлоатация

Температура на
околната среда

Ако върху табелката на производителя не е отбелязано друго, трябва да се
гарантира спазването на температурния диапазон от –20 °C до +40 °C.
Двигателите, които са подходящи за по-високи или по-ниски температури, имат
специални данни върху табелката на производителя.

Височина на
монтаж

Максималната височина на монтаж не бива да надвишава 1000 m над морското
равнище. В противен случай номиналната мощност намалява, както е видно от
следващата диаграма.
fH
1.0

0.9
0.8

0.7

1000

Вредно
излъчване

14

2000

3000

4000

m

Двигателите не бива да се излагат на вредно излъчване. Евентуално се
консултирайте със SEW-EURODRIVE.
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5

Свързване на двигателя

5.8

Свързване на двигателя
При работа с електронни регулиращи уреди непременно вземете под внимание
съответните упътвания за пускане в експлоатация / електрически схеми!

Свързване на
двигателя чрез
клемна кутия

Свързващи
елементи

•

Според приложената електрическа схема

•

Проверете напречното сечение на проводника

•

Подредете правилно мостовете на клемите

•

Затегнете връзките и защитните проводници

•

В клемната кутия: Проверете свързването на намотките и евентуално ги
затегнете

Моля, обърнете внимание: при двигатели типоразмер DR63 – DV132S
свързващите елементи (свързващи гайки за захранващи кабели, мостове на
клеми, пружинен пръстен и подложни шайби) са приложени в торбичка. Според
изпълнението на клемния панел монтирайте частите съгласно следващата
фигура. При вида свързване, показан на следващата фигура вдясно, отпадат
втората крепежна гайка, пружинният пръстен и подложната шайба. Външният
кабел [6] може да се свърже директно или като кабелна обувка [4] под
свързващата шайба [5]. Моментът на затягане на шестостенната гайка на
фигурата вдясно е:
•

1,6 Nm ± 20 % при M4

•

2 Nm ± 20 % при M4
1

5
6

2

1
2

5

7

3

6

8

4

3

4

50926AXX

1
2
3
4
5
6
7
8

Контактна шпилка
Пружинен пръстен
Контактна шайба
Извод на двигателя
Горна гайка
Подложна шайба
Външно свързване
Долна гайка

1
2
3
4
5
6

Контактна шпилка
Шестостенна гайка с фланец
Клемен мост
Извод на двигателя с кабелна клема
Контактна шайба
Външно свързване

Асинхронните серво-двигатели серия CT/CV се доставят с включени клемни
мостове съгласно табелката с технически данни.
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5

Подготовка на двигателите типоразмер 56 и 63 – пробиване на кабелни отвори

5.9

Подготовка на двигателите типоразмер 56 и 63 – пробиване на
кабелни отвори
Внимание: използвайте защитни очила – опасност от отломки!
•

Поставете капака на клемната кутия, завийте винтовете

•

Определете кабелните входове, които трябва да се пробият

•

Отворете кабелните входове
– с длето и др. (дръжте под ъгъл)
– с лек удар с чук

01733AXX

Внимание – не удряйте във вътрешността на клемната кутия!

5.10

•

Отворете клемната кутия, евентуално отстранете счупената заключалка.

•

Закрепете кабелните болтове с приложените законтрящи гайки

Свързване на двигателя DT56...+/BMG
Намотките на статора на този двигател в предната част са свързани в звезда и
имат три извода. Фазите на мрежовия кабел (L1, L2, L3) се свързват в клемната
кутия [1] в клемен блок с кафезни разтегателни пружини [2]. Спирачката BMG02 се
активизира посредством спирачен регулатор BG1.2 [3]. Алтернативно е възможно
управление на спирачката от ел. шкафа с регулатори от серията BM.
1

3
2

TF TF

U

V

W

04861AXX
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5

Еднофазно изпълнение ET56

5.11

Еднофазно изпълнение ET56
Еднофазният двигател ET56 се доставя с монтиран и свързан работен
кондензатор:
1~230 V, 50 Hz

CB = 4 µF

1~230 V, 60 Hz

CB = 4 µF

1~110 V, 60 Hz

CB = 20 µF

Не е възможен пуск при пълно натоварване само с работен кондензатор!
Еднофазният двигател не може да се окомплектова с TF.

5.12

Свързване на двигателя с щекер IS

03075AXX

Долната част на щекера IS е фабрично цялостно свързвана, включително
допълнителните изпълнения, като например спирачни регулатори. Горната част
на IS-щекера е включена в обема на доставката и трябва да се свърже съгласно
електрическата схема.
От CSA е разрешен щекер IS до 600 V. Указание за употреба съгласно
предписанията на CSA: Затегнете контактните винтове M3 с въртящ момент 0,5 Nm.
Обърнете внимание на напречните сечения на проводниците според American
Wire Gauge (AWG) съгласно следващата таблица!
Напречно
сечение на
проводника

Убедете се, че видът на проводника отговаря на действащите предписания.
Номиналният ток е посочен върху фабричната табелка на двигателя. Напречните
сечения на проводниците, които трябва да се използват, са дадени в следващата
таблица.
Без сменен клемен
мост

Със сменен клемен
мост

Мостов кабел

Двойно окабеляване
(мотор и спирачка/SR)

0,25 – 4,0 mm2

0,25 – 2,5 mm2

макс. 1,5 mm2

макс. 1 x 2,5 и 1 x 1,5 mm2

23 - 12 # AWG

23 - 14 # AWG

макс. 16 # AWG

макс. 1 x 14 # и 1 x 16 # AWG
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Свързване на двигателя с щекер IS

Свързване на
горната част
на щекера

•

Развийте винтовете на капака на корпуса:
– Свалете капака на корпуса

•

Развийте винтовете на капака на корпуса:
– Махнете горната част на щекера от капака

•

Свалете изолацията на свързващия кабел:
– Свалете около 9 mm от изолацията на свързващите проводници

Свържете
съгласно
електрическата
схема DT82, DT83

Свързване
съгласно
електрическа
схема DT81

•

Прекарайте кабела през кабелния вход

•

Свържете проводниците съгласно електрическата схема:
– Внимателно затегнете контактните винтове!

•

Монтирайте щекера (Æ Раздел "Монтиране на щекера")

За пускане с превключване Õ / Ö:
•

Свързване с 6 проводника:
– Внимателно затегнете контактните винтове!
– Моторни релета в електрическия шкаф

•

Монтирайте щекера (Æ Раздел "Монтиране на щекера")

За работа при свързване Õ или Ö:
•

Свързване съгласно електрическата схема

•

Монтирайте сменния клемен мост според желания режим за работа на
двигателя (Ö или Õ), както е показано на следващите фигури.

•

Монтирайте щекера (Æ Раздел "Монтиране на щекера")

01734AXX
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Свързване на двигателя с щекер IS

Устройство за
управление BSR
– подготовка
на моста със
сменни клеми

За работа при свързване Õ:
От страната Õ на сменния клемен мост отделете хоризонтално само оголения
метален щифт на маркирания зъб – защита от контакт!

50429AXX

За работа при свързване Ö:
От страната Ö на сменния клемен мост отрежете хоризонтално изцяло
маркираните 2 зъба съгласно следващата фигура.

50430AXX

Свързване
съгласно
електрическата
схема DT81 за
работа при
свързване Õ
или Ö при
клеми с двойно
предназначение

•

на мястото на клемата с двойно предназначение:
– свържете мостов кабел

•

При съответно желан режим:
– поставете мостовия кабел в сменния клемен мост

•

Монтирайте клемния мост за смяна

•

на мястото на клемата с двойно предназначение:
– Свържете захранващия проводник на двигателя над сменния клемен мост

•

Останалите жили на кабела свържете съгласно електрическата схема

•

Монтирайте щекера (Æ Раздел "Монтиране на щекера")

01738AXX
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Свързване на двигателя с щекер IS

Монтаж на
щекера

Капакът на корпуса на щекера IS може да се завие с винтове към основата на
корпуса в зависимост от желаното положение на захранващия кабел. Горната
част на щекера, показана на следващата фигура, първо трябва да се вгради в
капака на корпуса в съответствие с положението на основата на щекера:
•
•
•
•

изберете желаното положение на вграждане
завийте горната част на щекера с болтове според положението на вграждане в
капака на корпуса
затворете щекера
затегнете кабелния вход

01739AXX

Положение на вграждане на горната част на щекера в капака на корпуса

01740AXX

20

Ръководство за експлоатация – Асинхронни електродвигатели DR / DV / DT / DTE / DVE,
Асинхронни серводвигатели CT / CV

Електрически монтаж

5

Свързване на двигателя с щекери AB.., AD.., AM.., AS

5.13

Свързване на двигателя с щекери AB.., AD.., AM.., AS
ASE1

AMA1

50956AXX

В основата на монтираните системи от щекери AB.., AD.., AM.., AC.. и AS.. са
системите от щекери на фирма Harting.
•

AB.., AD.., AM.. Æ Han Modular®

•

AC.., AS..

Æ Han 10E / 10ES

Щекерите са монтирани отстрани на клемната кутия. Те са фиксирани на клемната
кутия или с два или с един фиксатор.
Щекерите са сертифицирани по стандарта UL.
Свързващата (кабелна) част на щекера с цилиндрични контактни гнезда не е
включена в обема на доставката.
Видът на защитата е гарантиран, само ако кабелът на щекера е вкаран и фиксиран.

5.14

Свързване на двигателя с щекер ASK1
ASK1

ASK1

2
1

1

A

B
51081AXX

ECO FAST
certified

Задвижванията с щекер ASK1 са сертифицирани според спецификацията
ECOFAST® (версия 1.1). Комутационните устройства или управляващите
устройства, които също така трябва да бъдат сертифицирани, могат да бъдат
свързани към двигатели SEW-EURODRIVE с фабрично подготвен хибриден кабел
или посредством опорна рамка (монтаж чрез вграждане в двигателя, Æ фигура B).
Щекерът ASK1 с един фиксатор е монтиран отстрани на клемната кутия и изцяло
фабрично свързан, включително допълнителните изпълнения, например със
спирачни регулатори.
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Свързване на двигателя с щекер ASK1

Положение на
щекера

•

Фабрично подготвеният хибриден кабел с щекер съгласно спецификацията ECOFAST® трябва да бъде закупен от клиента от специализираните магазини.

•

При монтаж с вграждане в двигателя съгласно спецификацията
ECOFAST® клиентът трябва да закупи от SEW-EURODRIVE опорна рамка с
артикулен номер 0187 390 3. Опорните рамки на други производители не
стават на двигателите SEW-EURODRIVE.

Възможните положения на щекера ASK1 са "X" (= нормално положение), "1", "2"
или "3". Щекер-положение "3" се доставя без специални данни. При монтаж с
вграждане в двигателя (употреба на носеща планка) се доставя само щекерположение "3".
ASK1
2
3

1
X

51323AXX

Монтаж на
опорната рамка

22

•

Развийте четирите крепежни болта [1] отдолу на клемната кутия (Æ фигура A).

•

Поставете опорната рамка [2] на отворите за закрепване и монтирайте с
четирите крепежни винта [1] (Æ фигура B).
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Свързване на спирачката

5.15

5

Свързване на спирачката
Спирачката се освобождава от електромагнитна бобина. Процесът на спиране се
осъществява механично след изключване на напрежението.
Спазвайте действащите предписания на съответните профсъюзи за
обезопасяване при отпадане на фазата и на свързаното с това
превключване / промяна на превключването!
•

Свържете спирачката съгласно приложената електрическа схема.

•

Забележка: С оглед на включващото се постоянно напрежение и високото
натоварване с ток трябва да се използват или специални спирачни контактори
или контактори за променлив ток с контакти клас AC-3 според EN 60947-4-1.

•

При изпълнение с устройство за ръчно освобождаване завийте:
– ръчката (при възвратно устройство за ръчно освобождаване)
– нарязания щифт (при устройство за ръчно освобождаване с фиксиране)

•

Свързване на
управлението
със спирачка

След смяна на спирачния диск максималният спирачен момент се постига едва
чрез няколко превключвания.

Захранването на дисковата спирачка с постоянен ток се подава от управлението
със спирачка със защитна схема. То се намира в клемната кутия / IS-основата и
трябва да се вгради в ел. шкафа (Æ раздел "Инструкции за свързване").
•

Проверете напречните сечения на проводниците – спирачни токове
(Æ глава "Технически данни")

•

Свържете управлението със спирачка съгласно приложената електрическа
схема.

•

При двигатели с топлинен клас H вградете в ел. шкафа спирачен регулатор.
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Електрически монтаж

5

Допълнително оборудване

5.16

Допълнително оборудване
Свържете доставеното
електрически схеми.

допълнително

оборудване

съгласно

приложените

Температурни
датчици TF
Не включвайте под напрежение!
Температурните датчици на студените проводници отговарят на DIN 44082.
Контролно измерване на съпротивлението (измервателен уред с U Â 2,5 V или
I < 1 mA):
•

Измерени стойности в нормално състояние: 20...500 Ê, съпротивление в нагрято
състояние > 4000 Ê

•

Измерени стойности при размяна на полюсите с отделена намотка: 40...1000 Ê,
Съпротивление в нагрято състояние > 4000 Ê

Ако температурният датчик се използва за контрол на температурата с цел
запазване на безопасна за работа изолация на намотката, на температурните
датчици трябва да се активира функцията за топлинна защита. При прекомерно
повишаване на температурата трябва задължително да се задейства функцията
за топлинна защита.
Термостати на намотката TH
Стандартно термостатите са свързани последователно и се отварят при
превишаване на допустимата температура на намотката. Те могат да бъдат
свързани във веригата за контрол на задвижването.
VAC

VDC

Напрежение U [V]

250

400

60

24

Ток (cos φ = 1,0) [A]

2,5

0,75

1,0

1,6

Ток (cos φ = 0,6) [A]

1,6

0,5

Контактно съпротивление макс. 1 Ê при 5 V = / 1 mA

Вентилатор за принудително охлаждане
Типоразмер на двигателя 71 - 132S
Система VS
•

1 x 230 VAC, 50 Hz

•

свързване в собствената клемна кутия

•

макс. напречно сечение на свързващия проводник 3 × 1,5 mm2

•

кабелен вход M16 × 1,5

Инструкции за свързване на системата VS ще намерите в електрическата схема
VS (Артикулен номер: 0975 8385).
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Допълнително оборудване

Система VR
•

24 VDC ± 20 %

•

Свързване на щекера

•

макс. напречно сечение на свързващия проводник 3x1 mm2

•

кабелен вход Pg7 с вътрешен диаметър 7 mm

Вентилаторът за принудително охлаждане VR работи с 24 V постоянно
напрежение и 100 ... 240 V променливо напрежение.

DC 24 V

+

2
1
50990AXX

В изпълнението за променливо напрежение ще получите вентилатор за
принудително охлаждане VR и мрежови превключвател UWU51A (Æ следващата
фигура).
Вход: 90 ... 265 VAC – 6 % / + 10 %, 50/60 Hz

•

Изход: 24 VDC – 1 % / + 2 %, 1,3 A

•

Свързване: винтови клеми 0,2 ... 2,5 mm2, отделящи се

•

Вид защита: IP20; закрепване върху рейка EN 60715TH35 в ел. шкафа

77

•

38

76
86.5
54411AXX

Инструкции за свързване на вентилатора за принудително охлаждане VR ще
намерите в електрическата схема VR (Артикулен номер: 0880 3198)
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Типоразмер на двигателя 132M – 280
Система V
•

3 x 400 VAC, 50 Hz

•

свързване в собствената клемна кутия

•

макс. напречно сечение на свързващите проводници 4x1,5 mm2

•

кабелен вход M16x1,5

Инструкции за свързване на системата V ще намерите в електрическата схема V
(Артикулен номер: 0975 8385).
При системата VS може да има трансформатор за трансформиране на нестандартното напрежение. Системите VS и V могат също да се закупят и за 60 Hz.
Преглед на датчиците
Датчици

За двигатели SEW

Вид датчик

Вал

Спецификация

EH1T1)
EH1S2)
EH1R

Захранване
5 VDC регулиран

DR63...

Инкодер

Кух вал

–

24 VDC
5 VDC регулиран

ES1T

24 VDC
Вал с
разделен
край

1)

ES2T

ES2R

CV/DV(E)112...132S

5 VDC регулиран
–

Инкодер

1 Vss sin/cos
24 VDC
5 VDC регулиран

EV1T

CT/CV71...200
DT/DV71...280
DTE/DVE90...225

24 VDC
Канал A

NV21

Канали A+B
DT/DV71...132
DTE/DVE90...132S

Датчик за
приближаване

Плътен вал

Канал A
Канали A+B

NV16

Канал A

NV26

Канали A+B

AV1Y
3)

AV1H

5 VDC TTL/RS-422
5 VDC TTL/RS-422
24 VDC HTL

NV11

NV22

5 VDC TTL/RS-422

1 Vss sin/cos

Плътен вал

EV1C

NV12

5 VDC TTL/RS-422

24 VDC HTL

1)

EV1R

5 VDC TTL/RS-422
24 VDC HTL

ES2C
ES1S2)

5 VDC TTL/RS-422
1 Vss sin/cos

CT/DT/CV/DV71...100
DTE/DVE90...100

ES1C
ES1S2)

5 VDC TTL/RS-422
24 VDC HTL

1)

ES1R

5 VDC TTL/RS-422
1 Vss sin/cos

EH1C
ES1S2)

Сигнал

CT/CV71...200
DT/DV71...280
DTE/DVE90...225

Датчик за
абсолютна
стойност

1 импулс/оборот,
контактор
24 VDC

6 импулса/оборота,
контактор
15/24 VDC

Плътен вал

Датчик
HIPERFACE®

2 импулса/оборота,
контактор

Интерфейс MSSI и
1 Vss sin/cos

–
12 VDC

Интерфейс RS485 и
1 Vss sin/cos

1) Препоръчителен датчик за работа с MOVITRAC® 31C
2) Препоръчителен датчик за работа с MOVIDRIVE®
3) Препоръчителен датчик за работа с MOVIDRIVE® compact
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•

Инструкции за свързване на инкодерите ES1./ES2./EV1./EH1. и на датчиците за
абсолютна стойност AV1Y и AV1H ще намерите в следващите електрически
схеми за свързване:
•
•
•

Свързване на
датчиците

5

Електрическа схема за свързване на инкодери ES1./ES2./EV1./EH1.:
Артикулен номер 0918 6832
Електрическа схема за свързване на датчик за абсолютна стойност AV1Y:
Артикулен номер 0918 6808
Електрическа схема за свързване на датчик за абсолютна стойност AV1H:
Артикулен номер 1052 9705

•

Максимално динамично натоварване на датчиците Â 10 g À 100 m/s2 (10 Hz ...
2 kHz)

•

Удароустойчивост Â 100 g À 1000 m/s2

При всяко свързване на датчиците към регулаторите непременно спазвайте
инструкциите в ръководствата за експлоатация на съответните регулатори!
•

Максимална дължина на кабела (регулатор – датчик):
– 100 m при капацитет за единица дължина Â 120 nF/km

•

Напречно сечение на жилото: 0,20 ... 0,5 mm2

•

Използвайте екраниран кабел с усукани по двойки жила (изключение: кабел за
HTL-датчици) и двустранен широкоплощен екран:
– на датчика в кабелния вход или в щекера на кабела на датчика
– на регулатора на електронната екранна клема или на корпуса на щекера тип
Sub-D

•

Положете кабела на датчика пространствено отделно от силовите кабели на
разстояние от минимум 200 mm.
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6

Пускане в експлоатация
Условия за пускане в експлоатация

0

6

Пускане в експлоатация

6.1

Условия за пускане в експлоатация
Моля, при пускането в експлоатация спазвайте непременно инструкциите за
безопасност в глава 2!

Преди
пускането в
експлоатация
се убедете, че

•

задвижването е изправно и не е блокирано

•

след по-продължително съхранение са извършени дейностите съгласно глава
"Подготвителни дейности"

•

всички връзки са надлежно изпълнени

•

посоката на въртене на двигателя / мотор-редуктора е правилна
– (въртене на двигателя надясно: U, V, W според L1, L2, L3)

По време на
пускането в
експлоатация
се убедете, че

•

всички защитни покрития са надлежно монтирани

•

всички устройства за защита на двигателя са активни и настроени спрямо
номиналния ток на двигателя

•

за задвижване на ходовите устройства двигателят е съоръжен с възвратно
устройство за ръчно освобождаване

•

няма други източници на опасност.

•

моторът работи безупречно (без претоварване, без колебание в оборотите,
силни шумове и др.)

•

спирачният момент е настроен според съответните условия на приложение
(Æ глава "Технически данни")

•

при проблеми (Æ глава "Смущения при работа")

При двигатели със спирачка, с възвратно устройство за ръчно освобождаване след пускане в експлоатация ръчката трябва да бъде свалена! За
съхранение служи фиксаторът отвън на двигателя.

28

Ръководство за експлоатация – Асинхронни електродвигатели DR / DV / DT / DTE / DVE,
Асинхронни серводвигатели CT / CV

Пускане в експлоатация

I

Смяна на посоката на блокиране при двигатели с блокировка на обратния ход

6

0

6.2

Смяна на посоката на блокиране при двигатели с блокировка на
обратния ход

9

8

5

3

4

2

1

X

7

10

6
50447AXX

[1]
[2]
[3]
[4]

Размер "x" след
монтажа

Кожух на вентилатора
Вентилатор
Болт с цилиндрична глава
Пръстен с V-образно сечение

[5]
[6]
[7]
[8]

Филцов пръстен
Осигурителен пръстен
Отвор с резба
Зъбчата муфа

Двигател

Размер "x" след монтажа

DT71/80

6,7 mm

DT90/DV100

9,0 mm

DV112/132S

9,0 mm

DV132M – 160M

11,0 mm

DV160L – 225

11,0 mm

DV250 – 280

13,5 mm

[9] Притискащи ролки
[10] изравнителна шайба
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I

Пускане в експлоатация
Смяна на посоката на блокиране при двигатели с блокировка на обратния ход

0
Моторът не бива да се стартира в блокираната посока (обърнете внимание
на положението на фазите при свързване). При монтажа на двигателя към
редуктора обърнете внимание на посоката на въртене на вала и броя на
степените. За нуждите на проверката блокировката за обратен ход може да се
пусне да работи еднократно с половината от напрежението на двигателя в
блокираната посока:
1. Освободете двигателя от напрежение, осигурете срещу нежелателно
повторно включване
2. Свалете кожуха на вентилатора [1] и вентилатора [2], махнете болта с
цилиндрична глава [3]
3. Махнете пръстена с V-образно сечение [4] и уплътняващия фланец с филцов
пръстен [5] (сложете грес за повторна употреба)
4. Махнете осигурителния пръстен [6] (не при DT71/80), при DV132M–160M
махнете допълнително изравнителните шайби [10]
5. Свалете изцяло зъбчатата муфа [8] и притискащата верига [9] над отворите
с резба [7], завъртете на 180° и отново натиснете
6. Отново напълнете грес
7. Важно: Не натискайте и не удряйте притискащите ролки – повреда на
материала!
8. При вкарването – малко преди фиксиращото тяло да влезе във външния
пръстен – леко завъртете вала на вентилатора с ръка в посоката на движение.
Фиксиращото тяло се плъзга по-леко във външния пръстен.
9. Монтирайте останалите части на възвратната блокировка от 4 до 2 в обратен
ред, спазвайте монтажния размер "x" за V-пръстена [4]
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7

Работни смущения

7.1

Смущения на двигателя

Неизправност
Моторът не тръгва

Моторът не тръгва или
тръгва много трудно

При свързване звезда
моторът не тръгва, тръгва
само при триъгълник

Възможна причина

Помощ за отстраняване

Захранващият кабел е прекъснат

Проверете, евентуално коригирайте свързването

Спирачката не се освобождава

Æ глава "Смущения на спирачката"

Изгорял предпазител

Сменете предпазителя

Защитата на двигателя се задейства

Проверете правилната настройка на защитата на
двигателя, евентуално отстранете повредата

Моторното реле не се включва,
повреда в управлението

Проверете управлението на моторното реле,
евентуално отстранете повредата

Моторът е създаден за свързване
триъгълник, но е свързан звезда

Коригирайте свързването

Напрежението или честотата поне при
включването се отклоняват силно от
необходимата стойност

Погрижете се за по-добра мрежа; проверете напречното
сечение на захранващия кабел

Въртящият момент при свързване звезда не е
достатъчен

Ако токът при включване при свързване триъгълник не
е прекалено висок, включете директно, в противен
случай използвайте по-голям двигател или специално
изпълнение (съгласуване)

Неизправност на контактите на
превключвателя звезда-триъгълник

Отстранете повредата

Грешна посока на въртене

Моторът е свързан неправилно

Разменете двете фази

Моторът бръмчи и
консумира много ток

Спирачката не се освобождава

Æ глава "Смущения на спирачката"

Дефектна намотка

Моторът трябва да се даде на ремонт в специализиран
сервиз

Предпазителите изгарят
или сработва защитата на
двигателя

Късо съединение в кабела

7

Роторът драска
Отстранете късото съединение

Късо съединение в двигателя

Дайте да отстранят повредата в специализиран сервиз

Кабелите са свързани неправилно

Коригирайте свързването

Заземяване на двигателя

Дайте да отстранят повредата в специализиран сервиз

Силно намаляване на
оборотите при натоварване

Претоварване

Измерете мощността, евентуално използвайте
по-голям двигател или намалете натоварването.

Напрежението спада

Увеличете напречното сечение на захранващия кабел.

Моторът силно прегрява
(измерете температурата)

Претоварване

Измерете мощността, евентуално използвайте по-голям
двигател или намалете натоварването.

Недостатъчно охлаждане

Коригирайте подаването на охлаждащ въздух,
евентуално освободете пътя за охлаждащия въздух,
евентуално включете вентилатор за принудително
охлаждане.

Твърде висока температура на околната
среда

Спазвайте допустимите температури

Моторът е свързан триъгълник вместо
звезда, както е предвидено

Коригирайте свързването

Захранващият кабел има нестабилен контакт
(една фаза липсва)

Отстранете непълния контакт

Изгорял предпазител

Потърсете и отстранете причината (виж горе); сменете
предпазителя

Напрежението в мрежата се отклонява с
повече от 5 % от номиналното напрежение на
двигателя. По-високото напрежение действа
особено неблагоприятно при многополюсни
двигатели, тъй като при тях токът на празен
ход дори при нормално напрежение е близък
до номиналния ток.

Съгласувайте двигателя с напрежението в мрежата.

Надхвърлен номинален работен режим
(S1 до S10, DIN 57530), например поради
твърде честото включване/изключване.

Съгласувайте номиналния работен режим на двигателя
с необходимите условия на работа; евентуално
извикайте специалист да определи правилното
задвижване.
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Неизправности на спирачката

Неизправност

Възможна причина

Помощ за отстраняване

Уредът произвежда твърде
голям шум

Сачмените лагери са разместени, замърсени
или повредени

Балансирайте двигателя наново, проверете сачмените
лагери (Æ глава "Допустими типове сачмени лагерни"),
евентуално гресирайте (Æ глава "Таблица на
смазочните материали за търкалящи се лагери на
двигатели от SEW"), сменете

7.2

Вибрация на въртящите се части

Отстранете причината, евентуално дисбаланса.

Чужди тела по пътя на охлаждащия въздух

Почистете пътищата на охлаждащия въздух

Неизправности на спирачката

Неизправност

Възможна причина

Помощ за отстраняване

Спирачката не се
освобождава

Неправилно напрежение на уреда за
управление със спирачка

Включете правилно напрежение

Уредът за управление със спирачка е излязъл от
строя

Сменете уреда за управление със спирачка, проверете
вътрешното съпротивление и изолацията на спирачната
бобина, проверете комутационните устройства.

Надвишен макс. допустимият работен въздушен
процеп, тъй като спирачната накладка е
износена

Измерете, евентуално настройте работния въздушен
процеп

Спадане на напрежението по дължината на
захранващия кабел > 10 %

Осигурете правилно захранващо напрежение; проверете
напречното сечение на жилите на кабела.

Недостатъчно охлаждане, спирачката се
нагорещява твърде много

Заменете спирачния регулатор тип BG с BGE

В спирачната бобина има край с намотка или
край на корпус

Заменете спирачката заедно с устройството за
управление (специализиран сервиз), проверете
комутационните устройства.

Регулатор дефектен

Сменете регулатора и спирачната бобина

Работният въздушен процеп неправилен

Измерете, евентуално настройте работния въздушен
процеп

Моторът не спира

Износена спирачна накладка

Сменете целия спирачен диск

Грешен спирачен момент

Променете спирачния момент (Æ глава "Технически
данни")
• чрез вида и боря на спирачните пружини
• Спирачка : чрез вграждане на спирачна бобина със
същата конструкция
• Спирачка : чрез вграждане на спирачна бобина със
същата конструкция

само BM(G): работният въздушен процеп е
толкова голям, че трябват регулиращи гайки

Регулирайте работния въздушен процеп.

само BR03, BM(G): Устройството за ръчно
освобождаване не е настроено правилно

Настройте правилно регулиращите гайки.

Спирачката действа със
закъснение

Спирачката се свързва от страната на
променливото напрежение

Свържете от страната на постоянното и променливо
напрежение (например BSR); спазвайте схемата на
свързване

Шумове в областта на
спирачката

Износване на зъбните зацепвания поради
рязкото потегляне

Проверете разчетите

Моменти на колебание поради неправилно
настроения честотен регулатор

Проверете/коригирайте настройката на честотния
регулатор съгласно ръководството за експлоатация

7.3

Неизправности при работа с честотен регулатор
При работа на двигателя с честотен регулатор могат да възникнат и симптомите,
описани в глава "Смущения на двигателя". Значението на възникналите проблеми
и инструкции за тяхното решаване ще намерите в ръководството за експлоатация
на честотния регулатор.

Сервиз
Ако се нуждаете от помощта на нашия сервиз, моля, дайте следните данни:
• Данни върху табелката на производителя (изцяло)
• Вид и обхват на неизправността
• Момент и съпътстващи обстоятелства на неизправността
• Предполагаема причина
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8.1

8

Инспектиране / поддръжка
•

Използвайте само оригинални резервни части съгласно валидния списък на
детайлите на съответното устройство!

•

При смяна на спирачната бобина винаги сменяйте и устройството за
управление със спирачка!

•

При работа двигателите могат много да се нагорещят – опасност от изгаряне!

•

Блокирайте задвижването на ходовото устройство или го отпуснете (опасност
от падане).

•

Преди започване на работа освободете двигателя и спирачката от
напрежението и ги осигурете срещу нежелателно повторно включване!

Интервали за инспектиране и поддръжка
Уред / част на уреда

Интервал от време

Какво трябва да се направи?

•

Инспектирайте спирачката
• Измерете дебелината на
спирачния диск
• Спирачен диск, накладка
• Измерете и настройте
работния въздушен процеп
• Притискателен диск
• Зъбчата муфа/зъбно
зацепване
• Притискащи пръстени

При употреба като работна
спирачка:
Най-малко на всеки 3000 работни
часа1)

Спирачка BMG02,
BR03, BMG05-8,
BM15-62
•

При употреба като работна
спирачка:
Според натоварването на всеки
2 до 4 години1)

Двигател

•

На всеки 10 000 работни часа

•
•

Почистете праха с
прахосмукачка
Инспектирайте, евентуално
сменете контактите (например
при обгаряне)

Инспектирайте двигателя:
• Проверете, евентуално
сменете сачмените лагери
• Сменете уплътняващия
пръстен на вала
• Почистете пътищата на
охлаждащия въздух

Двигател с
блокировка за
обратно движение

•

Сменете течната грес на
блокировката за обратно
движение

Тахогенератор

•

Инспекция / поддръжка според
приложеното ръководство за
експлоатация

•

Поправете, съответно
подновете боята по
повърхностите/антикорозионн
ото покритие.

Задвижване

•

различно
(в зависимост от външните
влияния)

1) Времето за бързо износване може да се влияе от редица фактори и може да бъде кратко.
Необходимите интервали за инспектиране/поддръжка трябва да се изчисляват индивидуално
според проектната документация (например "Проектиране на задвижвания") от производителя на
съоръжението.
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Подготвителни дейности за поддръжка на двигателя и спирачката

8.2

Подготвителни дейности за поддръжка на двигателя и спирачката
Преди започване на работите освободете двигателя и спирачката от
напрежението и ги осигурете срещу нежелателно включване!

Демонтирайте инкременталния датчик (инкодер) EV1. / датчика за абсолютната
стойност AV1H

369

234

703 234 369 251 232

361

361

EV1.

220

EV1.

220

AV1.
AV1.

236

233

251

366

232

550

236 366 233

51322AXX

51324AXX

Демонтаж на EV1. / AV1. при двигатели до типоразмер 225 Демонтаж на EV1. / AV1. при двигатели над
типоразмер 250

[220] Датчик
[232] Болт с цилиндрична глава
[233] Съединител
[234] Шестостенен болт

•

[236] Междинен фланец
[251] Стягаща шайба
[361] Покрив / кожух на вентилатора
[366] Болт с цилиндрична глава

[369] Покрив
[550] Спирачка
[703] Шестостенен болт

Демонтирайте кожуха [361]. Ако има вентилатор за принудително охлаждане,
първо демонтирайте него.

•

Развийте болта [366] на междинния фланец и свалете кожуха [369].

•

Освободете връзката на притискащата муфа на съединителя.

•

Разхлабете крепежните болтове [232] и завъртете стягащите шайби [251]
навън.

•

Свалете датчика [220] заедно със съединителя [233].

•

Повдигнете междинния фланец [236] след демонтажа на болтовете [234].

Забележка:
При обратния монтаж внимавайте биенето на края на вала да е Â 0,05 mm.
Ако датчикът е свързан със спирачката, спирачката трябва да се смени изцяло.
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Демонтаж на инкрементален датчик (инкодер) ES1. / ES2. / EH1.

1

733

367

220

220

361

367

54196AXX
[220] Датчик
[367] Крепежен болт

[361] Кожух
[733] Крепежен болт на динамометрична опора

•

Демонтирайте кожуха [361].

•

Развийте крепежния болт [733] на динамометричната опора.

•

Отворете завинтващия се капак на гърба на инкодера [220].

•

Отворете крепежния болт [367] около 2-3 оборота и освободете конуса чрез лек
удар върху главата на болта. След това отвийте крепежния болт и изтеглете
инкодера.

При обратен монтаж:
– Намажете края на вала на датчика с NOCO®-FLUID
– Затегнете централния крепежен болт [367] с 2,9 Nm
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Демонтаж на сензорния датчик NV1. /NV2.

3.5
01114CXX

Внимание! Вентилаторът трябва непременно да е спрял!
•

Издърпайте щекера

•

Свалете кожуха на вентилатора, включително NV1. / NV2., не изкривявайте, за
да не повредите чувствителния елемент.

•

Ако монтажният блок е демонтиран от кожуха на вентилатора или се е
разхлабил, при обратния монтаж непременно внимавайте:
Контактната повърхност на чувствителния елемент да е застопорена на
разстояние 3,5 mm от ръба на призмата (Æ горната фигура).
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8.3

Работи по инспектирането/поддръжката на двигателя

Пример: Двигател DFT90

11 12
9

6
4

1

2

7

8

5

3
15
20

19

18
17
16
14
13
54008AXX

Легенда
1 Осигурителен пръстен

8 Осигурителен пръстен

16 Пръстен с V-образно
сечение

2 Отражателен пръстен

9 Ротор

17 Вентилатор

3 Уплътняващ пръстен
за вал

11 Сачмен лагер

18 Осигурителен пръстен

4 Заключващ болт

12 Изравнителна шайба

19 Кожух на вентилатора

5 А- лагерен щит
с фланец

13 Статор

20 Винт за закрепване на
корпуса

6 Осигурителен пръстен

14 В-лагерен щит

7 Сачмен лагер

15 Шестостенен болт
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Протичане
Освободете двигателя и спирачката от напрежението и ги осигурете срещу
нежелателно включване!
1. Ако има вентилатор за принудително охлаждане и датчик, ги демонтирайте
(Æ глава "Подготвителни дейности за поддръжка на двигателя и спирачката")
2. Демонтирайте кожуха на фланеца или вентилатора [19], вентилатора [17]
3. Демонтирайте шестостенния болт [15] от A- [5] и B-лагерния щит [14],
освободете статора [13] от A-лагерния щит.
4. При двигатели със спирачка BM/BMG:
– свалете капака на клемната кутия, освободете кабела на спирачката от
изправителя
– натиснете B-лагерния щит заедно със спирачката от статора и внимателно
повдигнете (при необходимост прокарайте водеща тел едновременно
с кабела на спирачката)
– извадете статора около 4 cm
5. При двигатели със спирачка BMG02, BR03:
– извадете спирачката заедно с ръчката на освобождаващото устройство
(при изпълнение с устройство за ръчно освобождаване)
6. Огледайте: Във вътрешността на статора има ли влага или редукторно масло?
– Ако няма, продължете със стъпка 9
– Ако има влага, продължете със стъпка 7
– Ако има редукторно масло, дайте двигателя на ремонт в специализиран
сервиз
7. Ако във вътрешността на статора има влага:
– При мотор-редуктори: Демонтирайте двигателя от редуктора
– При двигатели без редуктори: Демонтирайте А-фланеца
– Разглобете ротора [9]
8. Почистете намотката, подсушете и проверете електрическите параметри
(Æ глава "Подготвителни работи")
9. Подменете сачмените лагери [7], [11] (само с разрешени сачмени лагери
Æ глава "Разрешени типове сачмени лагери")
10.Отново уплътнете мястото на статора (Средство за уплътняване "Hylomar L
Spezial") и намажете с грес пръстена с V-образно сечение, съответно
лабиринтното уплътнение (DR63)
11.Монтирайте двигателя, спирачката, допълнителното оборудване
12.След това проверете редуктора (Æ Ръководство за експлоатация Редуктор)
Смазване на
блокировката
на обратния
ход
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Блокировката на обратния ход е фабрично смазана с антикорозионна течна грес
Mobil LBZ. Ако искате да използвате друга грес, тя трябва да отговаря на клас
NLGI 00/000 с вискозитет на основното масло от 42 mm2/s при 40 °C на основата
на литиев сапун и минерално масло. Температурните граници за употреба са от
–50 °C до +90 °C. Необходимото количество грес е показано на следващата
таблица.
Тип на двигателя

71/80

90/100

112/132

132M/160M

160L/225

250/280

Грес [g]

9

15

15

20

45

80
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8.4

Работи по инспекцията / поддръжката Спирачка BMG02

Измерете
дебелината на
спирачния диск,
сменете
спирачката
BMG02

Състоянието на спирачния диск се определя чрез измерване на дебелината на
спирачния диск. Ако тя е под минималната дебелина на спирачния диск,
спирачката BMG02 трябва да се смени (Æ следваща фигура). Работният
въздушен процеп не може да се регулира.

1

2

d
5 4

3

50345AXX

1. Включете двигателя и спирачката без напрежение и ги осигурете срещу
нежелателно включване!
2. Отвийте ръчката [1] (при изпълнение с устройство за ръчно освобождаване),
демонтирайте кожуха на вентилатора и вентилатора
3. Развийте болтовете [2] и свалете спирачката заедно с вентилаторната скоба
(при изпълнение с устройство за ръчно освобождаване)
4. Измерете дебелината "d" на спирачния диск [3]:
Спирачка
тип
BMG02

Дебелина "d" на спирачния диск [mm]

Макс. спирачен момент

максимум

минимум

[Nm]

6

5,4
5,6

0,8
1,2

5. Ако дебелината на спирачния диск е под минималната граница,
спирачката трябва да се смени изцяло.
6. Вкарайте спирачката изцяло в двигателя:
– внимавайте зъбите на спирачния диск [4] да влязат в зъбите на зъбчатата
муфа [5].
– варайте електрическия свързващ кабел на спирачката чрез B-лагерния щит
в клемната кутия.
7. Монтирайте обратно спирачката с болта [2] на B-лагерния щит.
8. Монтирайте обратно вентилатора и кожуха на вентилатора, завийте ръчката [1]
(при изпълнение с устройство за ръчно освобождаване).
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8.5

Работи по инспекцията / поддръжката Спирачка BR03

13
12

14

11
10

16 15

9

17
18

8
7

12
6
4

2

5

3

1

5
50067AXX

Легенда
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1 Зъбчата муфа

7 Спирачен диск

13 Ръчка

2 Стяга

8 Притискателен диск
с шпилка

14 Ръчка на устройството
за освобождаване

3 Осигурителен
пръстен

9 Заглушаваща ламарина

15 Уплътняващ пръстен

4 Фрикционна
ламарина

10 Спирачни пружини

16 Осигурителна гайка

5 Болт

11 Бобина

17 Конусна пружина

6 Водещ пръстен

12 Болт

18 Уплътняващ елемент
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Инспектирайте спирачката BR03, измерете работния въздушен процеп
Работният въздушен процеп не може да се регулира и може да се измери само
чрез възникващия при освобождаването ход на притискателния диск.

X

1. Включете двигателя и спирачката без напрежение и ги осигурете срещу
нежелателно включване!
2. Отвийте ръчката [13] (при изпълнение с устройство за ръчно освобождаване),
демонтирайте кожуха на вентилатора и вентилатора
3. Демонтирайте осигурителните гайки [16] и при наличие на устройство ръчно
освобождаване свалете конусните пружини [17] и ръчката на устройството за
освобождаване [14]
4. Измерете разстоянието x (Æ следваща фигура) при покой на спирачката:

50066AXX

– от края на монтираната в края на притискателния диск [8] шпилка до
бобината [11]
5. Освободете спирачката електрически
6. Измерете разстоянието x в освободено състояние на спирачката:
– от края на монтираната в края на притискателния диск [8] шпилка до
бобината [11]
7. Разликата между стойностите отговаря на работния въздушен процеп, т. е. на
хода на притискателния диск [18]:
– Ако работният въздушен процеп е Â 0,8 mm, монтирайте обратно конусните
пружини [17], ръчката на устройството за освобождаване [14] и
осигурителните гайки [16]
– Ако работният въздушен процеп е Ã 0,8 mm, спирачката трябва да се смени
изцяло
– чрез регулиращите гайки настройте надлъжното биене "s" между тях и
конусните пружини (в натиснато положение) (Æ следваща фигура)

s

01111BXX
Спирачка

Надлъжно биене s [mm]

BR03

2

Важно: Надлъжното биене "s" е необходимо, за да може при износване на
спирачната накладка притискателният диск да падне. В противен случай
не е гарантирано сигурното спиране.
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8. Монтирайте обратно демонтираните части. Поставете на двигателя изцяло
нова спирачка (ако работният въздушен процеп е Ã 0,8 mm) (Æ следваща фигура)
– внимавайте зъбите на спирачния диск да влязат в зъбите на зъбчатата
муфа и щекерът от страната на двигателя да влезе в щекерната букса от
страната на спирачката.

50175AXX

Промяна на
спирачния
момент BR03

Спирачният момент може да се промени на степени (Æ глава "Включване,
работен въздушен процеп, спирачни моменти Спирачка BR03, BMG05-8")
•

чрез вграждане на различни спирачни пружини

•

чрез броя на спирачните пружини

1. Включете двигателя и спирачката без напрежение и ги осигурете срещу
нежелателно включване!
2. Отвийте ръчката [13] (при изпълнение с устройство за ръчно освобождаване),
демонтирайте кожуха на вентилатора и вентилатора
3. Развийте болтовете [12] и свалете спирачката заедно с ръчката на
устройството за освобождаване (при изпълнение с устройство за ръчно
освобождаване)
4. Развийте болтовете [5] и водещия пръстен [6] с фрикционната ламарина [4],
спирачния диск с накладките [7], притискателния диск [8] и свалете
демпфиращата ламарина [9]
5. Свалете спирачните пружини [10] от бобината [11] и ги заменете с нови
6. Разположете симетрично новите спирачни пружини
7. Плъзнете демпфиращата ламарина [9] над двете шпилки, монтирани върху
притискателния диск [8] така, че щампата да е с издигнатата страна към
притискателния диск.
8. Притискателен диск [8]:
– поставете заедно с демпфиращата ламарина [9] върху спирачните пружини
[10]
– Прекарайте шпилките, монтирани върху притискателния диск [8], през
отворите на бобината [6], внимавайте за правилното положение на
притискателния диск
9. Поставете спирачния диск [7] с равната страна върху притискателния диск [8]
Забележка: Пазете накладката от грес или масло!
10.Поставете водещия пръстен [6] с фрикционната ламарина [4] върху спирачния
диск [7], натиснете надолу и монтирайте болта [5]
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11.При изпълнение с ръчно освобождаване:
– Вкарайте конусните пружинии [17] и ръчката на устройството за
освобождаване [14], монтирайте осигурителните гайки [16]
– при устройство за ръчно освобождаване: настройте чрез надлъжното биене
"s" между конусните пружини (в натиснато положение) и фиксиращите гайки
(Æ следваща фигура)

s

01111BXX
Спирачка

Надлъжно биене s [mm]

BR03

2

Важно: Надлъжното биене "s" е необходимо, за да може при износване на
спирачната накладка притискателният диск да падне надолу. В противен
случай не е гарантирано сигурното спиране.
12.Поставете спирачката обратно на двигателя (Æ следваща фигура):
– внимавайте зъбите на спирачния диск да влязат в зъбите на зъбчатата
муфа и щекерът от страната на двигателя да влезе в щекерната букса от
страната на спирачката.

50175AXX

13.Монтирайте обратно вентилатора и кожуха на вентилатора, завийте ръчката
[10] (при изпълнение с устройство за ръчно освобождаване)
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8.6

Работи по инспекцията / поддръжката Спирачка BMG05-8, BM15-62

Спирачка BM(G)05-08

9
8
6

7

5
2

3

4

1

22
21
e
10
b

20

c

19

a
16

17

18

15
14
11

12 13
01955AXX

Легенда
1
2
3
4
5
6
7
8
9

44

Мотор със спирачна
лагерна планка
Зъбчата муфа
Осигурителен пръстен
Niro-диск (само BMG)
Уплътняваща лента
Пружинен пръстен
Спирачен диск с накладки
Притискателен диск
Демпфираща шайба
(само BMG)

10a Шпилка (3x)

15 Вентилаторен лост с ръчка

10b
10c
10e
11
12
13

16
17
18
19
20
21
22

Насрещна пружина
Притискащ пръстен
Шестостенна гайка
Спирачна пружина
Бобина
при BMG: уплътнение
при BM: Пръстен с V-образно сечение
14 Спираловиден стягащ щифт

Шпилка (2x)
Конусна пружина
Регулираща гайка
Вентилатор
Осигурителен пръстен
Кожух на вентилатора
Корпусен болт
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Спирачка BM15-62

10

e

d

20

a

19
17

18

16
15
14
13
12
11
8
7b

7
6
2

3

5
01956AXX

Легенда
1

Мотор със спирачна
лагерна планка
2 Зъбчата муфа
3 Осигурителен пръстен
4 Niro-диск (само BMG)
5 Уплътняваща лента
6 Пружинен пръстен
7 Спирачен диск с накладки
7b само BM 32, 62:
Междинен диск, пружинен
пръстен, спирачен диск
снакладки

8
9
10a
10b
10c
10e
11
12
13

Притискателен диск

14 Спираловиден стягащ щифт

Демпфираща шайба (само BMG)
Шпилка (3x)
Насрещна пружина
Притискащ пръстен
Шестостенна гайка
Спирачна пружина
Бобина
при BMG: уплътнение
при BM: Пръстен с V-образно
сечение

15
16
17
18
19
20
21
22

Вентилаторен лост с ръчка
Шпилка (2x)
Конусна пружина
Регулираща гайка
Вентилатор
Осигурителен пръстен
Кожух на вентилатора
Корпусен болт
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Спирачка BMG05-8, BM15-62, регулиране на работния пулт
1. Включете двигателя и спирачката без напрежение и ги осигурете срещу
нежелателно включване!
2. Демонтирайте:
– Ако има външен вентилатор, тахографи / импулсни датчици, ги демонтирайте
(Æ глава "Подготвителни дейности за поддръжка на двигателя и спирачката")
– Кожух на фланеца или вентилатора [21]
3. Преместете уплътняващата лента [5],
– за целта евентуално освободете скобата
– почистете праха с прахосмукачка
4. измерете спирачния диск [7], [7b]:
Ако спирачният диск е
– Â 9 mm при спирачни двигатели до размер 100
– Â 10 mm при спирачни двигатели над размер 112
сменете спирачния диск (Æ раздел "Смяна на спирачния диск BMG 05-8,
BM 15-62"), в противен случай
5. При BM30-62:
Развийте регулиращата гайка [10d] чрез завъртане по посока на лагерната
планка
6. Измерете работния въздушен процеп A (Æ следваща фигура)
(с луфтомер, на три места, разположени на 120°):
– При BM между притискателния диск [8] и бобината [12]
– При BMG между притискателния диск [8] и демпфиращата шайба [9]
7. Затегнете шестостенните гайки [10e]:
– докато работният въздушен процеп бъде настроен правилно (Æ глава
"Технически данни")
– При BM 30-62 до работен въздушен процеп първо = 0,25 mm
8. При BM30-62:
Затегнете регулиращите гайки,
– срещу бобината
– до установяване на правилен работен въздушен процеп (Æ глава
"Технически данни")
9. Поставете уплътняващата лента, монтирайте обратно демонтираните части

A

.

01957AXX
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Смяна на спирачния диск BMG05-8, BM15-62
При смяната на носите на накладки (при BMG05-4 Â 9 mm; при BMG62 Â 10 mm)
проверете и останалите демонтирани части и при нужда ги подменете.
1. Включете двигателя и спирачката без напрежение и ги осигурете срещу
нежелателно включване!
2. Демонтирайте:
– Ако има външен вентилатор, тахографи / импулсни датчици, ги
демонтирайте (Æ глава "Подготвителни дейности за поддръжка на
двигателя и спирачката")
– Свалете кожуха на фланеца или вентилатора [21], осигурителния пръстен
[20] и вентилатора [19]
3. Свалете уплътняващата лента [5], демонтирайте устройството за ръчно
освобождаване:
– регулиращите гайки [18], конусните пружини [17], шпилките [16],
вентилаторните лостове [15], спираловидния стягащ щифт [14]
4. развийте шестостенните гайки [10e], внимателно издърпайте шпулите [12]
(спирачен кабел!), свалете спирачните пружини [11]
5. Демонтирайте демпфиращия кабел [9], притискателния диск [8] и спирачния
диск [7], [7b], почистете спирачните части
6. Монтирайте нов спирачен диск
7. Монтирайте обратно спирачните части
– Освен уплътняващата лента, вентилатора и кожуха на вентилатора,
регулирайте работния въздушен процеп (Æ раздел "Инспектиране на
спирачката BMG 05-8, BM 30-62, регулиране на работния въздушен процеп",
точки 5 до 8)
8. при устройство за ръчно освобождаване: настройте чрез регулиращите гайки
надлъжното биене "s" между конусните пружини (в натиснато положение) и
регулиращите гайки (Æ следваща фигура)

s
01111BXX
Спирачка

Надлъжно биене s [mm]

BMG05-1

1,5

BMG2-8

2

BM15-62

2

Важно: Надлъжното биене "s" е необходимо, за да може при износване на
спирачната накладка притискателният диск да падне надолу. В противен
случай не е гарантирано сигурното спиране.
9. Поставете уплътняващата лента, монтирайте обратно демонтираните части
Указания

•

Неподвижното ръчно освобождаване (тип HF) е вече освободено, ако при
задействане на щифта с резба се усеща съпротивление.
• Възвратното устройство за ръчно освобождаване (тип HR) отпуска спирачката
при нормално усилие на ръката.
Внимание: При спирачни двигатели с възвратно ръчно освобождаване след
пускане в експлоатация/поддръжка ръчката трябва непременно да бъде
свалена! За съхранение служи фиксаторът отвън на двигателя.

Ръководство за експлоатация – Асинхронни електродвигатели DR / DV / DT / DTE / DVE,
Асинхронни серводвигатели CT / CV

47

Инспектиране / поддръжка

8

Работи по инспекцията / поддръжката Спирачка BMG05-8, BM15-62

Промяна на
спирачния
момент
BMG05-8,
BM15-62

Спирачният момент може да се променя на степени (Æ глава "Технически данни")
• чрез вграждане на различни спирачни пружини
• чрез броя на спирачните пружини
• чрез смяна на бобината:
– BMG05: ако максималният спирачен момент не е достатъчен за
съответното приложение, за безопасно спиране трябва да се вгради бобина
[12] на спирачката BMG1 със същата конструкция
– BMG2: ако максималният спирачен момент не е достатъчен за съответното
приложение, за безопасно спиране трябва да се вгради бобината [12] на
спирачката BMG4 със същата конструкция
1. Включете двигателя и спирачката без напрежение и ги осигурете срещу
нежелателно включване!
2. Демонтирайте:
– Ако има външен вентилатор, тахографи / импулсни датчици, ги демонтирайте
(Æ глава "Подготвителни дейности за поддръжка на двигателя и спирачката")
– свалете кожуха на фланеца или вентилатора [21], осигурителния пръстен
[20] и вентилатора [19]
3. Свалете уплътняващата лента [5], демонтирайте устройството за ръчно
освобождаване:
– регулиращите гайки [18], конусните пружини [17], шпилките [16],
вентилаторните лостове [15], спираловидния стягащ щифт [14]
4. Развийте шестостенните гайки [10e], издърпайте бобината [12]
– к около 50 mm (внимание, спирачен кабел!)
5. Подменете или допълнете спирачните пружини [11]
– Разположете симетрично спирачните пружини
6. Монтирайте обратно спирачните части
– Освен уплътняващата лента, вентилатора и кожуха на вентилатора,
регулирайте работния въздушен процеп (Æ раздел "Инспектиране на
спирачката BMG 05-8, BM 15-62, регулиране на работния въздушен процеп",
точки 5 до 8)
7. при устройство за ръчно освобождаване: настройте чрез регулиращите гайки
надлъжното биене "s" между конусните пружини (в натиснато положение) и
регулиращите гайки (Æ следваща фигура)

s
01111BXX
Спирачка

Надлъжно биене s [mm]

BMG05-1

1,5

BMG2-8

2

BM15-62

2

Важно: Надлъжното биене "s" е необходимо, за да може при износване на
спирачната накладка притискателният диск да падне надолу. В противен
случай не е гарантирано сигурното спиране.
8. Поставете уплътняващата лента, монтирайте обратно демонтираните части
Забележка
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При повторен демонтаж сменете регулиращите гайки [18] и шестостенните гайки
[10e]!
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8.7

Работи по инспекцията / поддръжката Спирачка BMG61/122
Спирачката BMG61/122 с монтиран датчик се използва само като блокираща
спирачка. Работите по поддръжката могат да се извършват само от SEWEURODRIVE.

Спирачка BMG61/122
8

9

11

15

17

21

23

25

16 19

1

2

3 4

5

6

7

10

12 13

14

18 20 22

24

26

27
54318AXX

Легенда
1

Спирачен лагерен щит

2
3
4
5
6

Междинен фланец
Шестостенен болт
Зъбчата муфа
Уплътняваща лента
Спирачен диск 1 комплект с
накладки
Пружинен пръстен 1
Притискателен диск
Регулираща втулка

7
8
9

10 Спирачен диск 2 комплект с
накладки
11 Шпилка
12 Пружинен пръстен 2
13 Притискателен диск
14 Магнит комплект
15 Спирачна пружина

19 Ръчка на устройството за
освобождаване
20 Шпилка
21 Конусна пружина
22 Шестостенна гайка
23 Ръчка
24 Вентилатор

16 Шестостенен болт
17 Пръстен с V-образно сечение
18 О-пръстен

25 Осигурителен пръстен
26 Шестостенен болт
27 Кожух на вентилатора
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Спирачка BMG61/122 без датчик, настройване на работния въздушен процеп
1. Включете двигателя и спирачката без напрежение и ги осигурете срещу
нежелателно включване!
2. Демонтирайте:
– Ако има вентилатор за принудително охлаждане, тахографи / импулсни
датчици, ги демонтирайте (Æ глава "Подготвителни дейности за поддръжка
на двигателя и спирачката")
– Кожух на фланеца или вентилатора [27]
3. Преместете уплътняващата лента [5],
– за целта евентуално освободете скобата
– почистете праха с прахосмукачка
4. Измерете дебелината на спирачния диск [6], [10]:
Ако дебелината на диска е Â 12 mm, сменете диска (Æ точка "Смяна на
спирачния диск BMG 61/122"), в противен случай
5. Развийте регулиращата втулка [9] чрез завъртане в посока на лагерния щит
6. Измерете работния въздушен процеп A (Æ следваща фигура)
(с луфтомер, на три места, разположени на 120° между демпфиращия диск на
притискателния диск [13] и магнитното тяло [14])
7. Затегнете шестостенните гайки [16]
– до работен въздушен процеп първо = 0,25 mm
8. Затегнете регулиращите втулки [9]
– срещу магнитното тяло [14]
– до установяване на правилен работен въздушен процеп (Æ глава
"Технически данни")
9. Поставете уплътняващата лента [5], монтирайте обратно демонтираните части

A

.

01957AXX
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Спирачка BMG 61/122 без датчик, смяна на спирачния диск
При смяната на спирачния диск (Â 12 mm) проверете и останалите демонтирани
части и при нужда ги заменете.
1. Включете двигателя и спирачката без напрежение и ги осигурете срещу
нежелателно включване!
2. Демонтирайте:
– Ако има вентилатор за принудително охлаждане, го демонтирайте (Æ глава
"Подготвителни дейности за поддръжка на двигателя и спирачката")
– свалете кожуха на фланеца или на вентилатора [27], осигурителния пръстен
[25] и вентилатора [24]
3. Свалете уплътняващата лента [5], демонтирайте устройството за ръчно
освобождаване:
– шестостенните гайки [16], конусните пружини [21], шпилките [20], ръчките
[17]
4. Развийте шестостенните гайки [16], извадете свързващия кабел от контакта на
магнитното тяло [14], свалете напълно магнитното тяло и спирачните пружини
[15].
5. Демонтирайте изцяло притискателния диск [8], целия спирачен диск с накладките
[10] и междинния диск [8] и спирачния диск с накладки [6] при BMG122, почистете
частите на спирачката
6. Монтирайте нов спирачен диск
7. Монтирайте обратно спирачните части
– освен уплътняващата лента, вентилатора и кожуха на вентилатора,
регулирайте работния въздушен процеп (Æ раздел "Спирачка BMG 61 / 122,
регулиране на работния въздушен процеп", точки 5 до 8)
8. при устройство за ръчно освобождаване: настройте чрез регулиращите гайки
[22] биенето по оста "s" между тях и конусните пружини [21] (в натиснато
положение) (Æ следваща фигура)

s

01111BXX

s = 2 mm
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kVA

9

i

f

n

Технически данни
Работа в режим старт-стоп, спирачен момент BMG02

P Hz

9

Технически данни

9.1

Работа в режим старт-стоп, спирачен момент BMG02
Спирачка
тип

BMG02

9.2

За двигатели
типоразмер

DT56
ET56

Дебелина на
спирачния диск
[mm]

Спирачен
момент

[106 J]

макс.

мин.

[Nm]

30

6

5,6
5,4

1,2
0,8

Данни за поръчка на спирачка BMG02
Спирачка
тип

BMG02

Напрежение

Спирачен момент

[VDC]

[Nm]

24

0574 319 2

1,2

0574 323 0

0,8

0574 327 3

1,2

0574 331 1

Артикулен номер

24

Спирачка
тип

Напрежение

Спирачен момент

[VAC]

[Nm]

BMG02

400
460/500
230

BMG02/HR

400
460/500

Артикулен номер

0,8

BMG02/HR

230

52

Работа в режим
старт-стоп до
поддръжката

0,8

0574 320 6

1,2

0574 324 9

0,8

0574 321 4

1,2

0574 325 7

0,8

0574 322 2

1,2

0574 326 5

0,8

0574 328 1

1,2

0574 332 X

0,8

0574 329 X

1,2

0574 333 8

0,8

0574 330 3

1,2

0574 334 6
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Технически данни
Работа в режим старт-стоп, работен въздушен процеп, спирачен момент BMG05-8, BR03

9.3
Спирачка
тип

kVA

i

f

n

P Hz

Работа в режим старт-стоп, работен въздушен процеп, спирачен
момент BMG05-8, BR03
За
двигатели
типоразмер

Работа в режим
старт-стоп до
поддръжката

Работен въздушен
процеп
[mm]

Регулиране на спирачния момент
Спирачен
момент

Вид и брой на
спирачните пружини

Артикулен номер на
спирачните пружини
стандартни

червени

[106 J]

мин.1)

макс.

[Nm]

стандартни

червени

200

–

0,8

3,2
2,4
1,6
0,8

6
4
3
–

–
2
–
6

185 815 7

185 873 4

3
2
–
–
–

–
2
6
4
3

135 017 X

135 018 8

BR03

63

BMG052)

71
80

60

0,25

0,6

5,0
4,0
2,5
1,6
1,2

BMG1

80

60

0,25

0,6

10
7,5
6,0

6
4
3

–
2
3

135 017 X

135 018 8

3
2
–
–
–

–
2
6
4
3

135 150 8

135 151 6

BMG23)

90
100

130

0,25

0,6

20
16
10
6,6
5,0

BMG4

100

130

0,25

0,6

10
30
24

6
4
3

–
2
3

135 150 8

135 151 6

0,9

75
55
45
37
30
19
12,6
9,5

6
4
3
3
2
–
–
–

–
2
3
–
2
6
4
3

184 845 3

135 570 8

BMG8

9

112M
132S

300

0,3

1) При проверка на работния въздушен процеп обърнете внимание: след пробния пуск поради допуски в успоредността на спирачния
диск и накладките са възможни отклонения от ± 0,1 mm.
2) BMG05: ако максималният спирачен момент (5 Nm) не е достатъчен, бобината на спирачката BMG1 може да се спре.
3) BMG2: ако максималният спирачен момент (20 Nm) не е достатъчен, бобината на спирачката BMG1 може да се спре.
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kVA

9

i

f

n

Технически данни
Работа в режим старт-стоп, работен въздушен процеп, спирачен момент BM15 – 62

P Hz

9.4
Спирачка
тип

Работа в режим старт-стоп, работен въздушен процеп, спирачен
момент BM15 – 62
За
двигатели
типоразмер

Работа в
режим стартстоп до
поддръжката
[106 J]

BM15

132M, ML
160M

1000

BM30

160L
180

1500

BM31

200
225

1500

BM322)

180

Работен въздушен
процеп
[mm]
мин.1)

0,3

BM622)

200
225

Спирачен
момент
макс.

1,2

1500

0,4

1,2

1500

BMG61

0,3
250
280

BMG1222)

2500

1,2
0,4

Регулиране на спирачния момент
Вид и количество на
пружините

Артикулен номер на
пружините

[Nm]

стандартни

червени

стандартни

червени

150
125
100
75
50
35
25

6
4
3
3
–
–
–

–
2
3
–
6
4
3

184 486 5

184 487 3

300
250
200
150
125
100
75
50

8
6
4
4
2
–
–
–

–
2
4
–
4
8
6
4

187 455 1

187 457 8

300
250
200
150
100

4
2
–
–
–

–
4
8
6
4

600
500
400
300
250
200
150
100

8
6
4
4
2
–
–
–

–
2
4
–
4
8
6
4

187 455 1

187 457 8

600
500
400
300
200

8
6
4
4
–

–
2
4
–
8

1200
1000
800
600
400

8
6
4
4
–

–
2
4
–
8

186 838 1

186 839 X

1) При проверка на работния въздушен процеп обърнете внимание: след пробния пуск поради допуски в успоредността на спирачния
диск и накладките са възможни отклонения от ± 0,15 mm.
2) Двудискова спирачка
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Технически данни
Работни токове

9.5

kVA

i

f

n

9

P Hz

Работни токове
Посочените в таблиците стойности на тока IH (задържащ ток) са действителни
стойности. Те се измерват само с прибори за измерване на действителни
стойности. Токът при включване (ускоряващ ток) IB протича само за кратко време
(макс. 120 ms) при отпускане на спирачката или при прекъсване на напрежението
под 70 % от номиналното напрежение. При използване на спирачен изправител
BG или при директно снабдяване с постоянно напрежение – двете са възможни
само при спирачки до типоразмер BMG4 – токът при включване не се повишава.

Спирачка
BMG02, BR03

BMG02

BR03

Типоразмер на двигателя

56

63

макс. спирачен момент [Nm]

1,2

3,2

Спирачна мощност [W]

25

25

Относително ускоряващ ток IB/IH

–

4

Номинално напрежение UN
VAC

BMG02

BR03

VDC

IH
[AAC]

IG
[ADC]

IH
[AAC]

IG
[ADC]

24

–

0,72

–

0,72

24 (23–26)

10

–

–

1,5

1,80

42 (40–45)

18

–

–

0,81

1,01

48 (46–50)

20

–

–

0,72

0,90

53 (51–56)

22

–

–

0,64

0,80

60 (57–63)

24

–

–

0,57

0,72

67 (64–70)

27

–

–

0,50

0,64

73 (71–78)

30

–

–

0,45

0,57

85 (79–87)

36

–

–

0,40

0,51

92 (88–98)

40

–

–

0,35

0,45

110 (99–110)

44

–

–

0,31

0,40

120 (111–123)

48

–

–

0,28

0,36

133 (124–138)
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–

–

0,25

0,32

147 (139–154)

60

–

–

0,22

0,29

160 (155–173)

68

–

–

0,20

0,25

184 (174–193)

75

–

–

0,17

0,23

208 (194–217)

85

–

–

0,16

0,20

230 (218–243)

96

0,14

0,18

0,14

0,18

254 (244–273)

110

–

–

0,12

0,16

290 (274–306)

125

–

–

0,11

0,14

318 (307–343)

140

–

–

0,10

0,13

360 (344–379)

150

–

–

0,09

0,11

400 (380–431)

170

0,08

0,10

0,08

0,10

460 (432–500)

190

0,07

0,09

0,07

0,09

Легенда
IB

Ускоряващ ток – кратковременен ток при включване

IH

Действителна стойност на задържащия ток в захранващия кабел на спирачния
изправител SEW

IG

Постоянен ток при директно захранване с постоянно напрежение с номинално
напрежение UN

UN

Номинално напрежение (диапазон на номиналното напрежение)
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9

kVA

i

f

n

Технически данни
Работни токове

P Hz

Спирачка
BMG 05 – BMG 4
Типоразмер на двигателя

BMG05

BMG1

BMG2

BMG4

71/80

80

90/100

100

макс. спирачен момент [Nm]

5

10

20

40

Спирачна мощност [W]

32

36

40

50

Относително ускоряващ
ток IB/IH

4

4

4

4

Номинално напрежение UN
VAC

VDC

BMG05:
IH
[AAC]

24

IG
[ADC]

BMG 1
IH
[AAC]

1,38

IG
[ADC]

BMG 2
IH
[AAC]

1,54

BMG 4

IG
[ADC]

IH
[AAC]

1,77

IG
[ADC]
2,20

24 (23–25)

10

2,0

3,3

2,4

3,7

–

–

–

–

42 (40–46)

18

1,14

1,74

1,37

1,94

1,46

2,25

1,80

2,80

48 (47–52)

20

1,02

1,55

1,22

1,73

1,30

2,00

1,60

2,50

56 (53–58)

24

0,90

1,38

1,09

1,54

1,16

1,77

1,43

2,20

60 (59–66)

27

0,81

1,23

0,97

1,37

1,03

1,58

1,27

2,00

73 (67–73)

30

0,72

1,10

0,86

1,23

0,92

1,41

1,14

1,76

77 (74–82)

33

0,64

0,98

0,77

1,09

0,82

1,25

1,00

1,57

88 (83–92)

36

0,57

0,87

0,69

0,97

0,73

1,12

0,90

1,40

97 (93–104)

40

0,51

0,78

0,61

0,87

0,65

1,00

0,80

1,25

110 (105–116)

48

0,45

0,69

0,54

0,77

0,58

0,90

0,72

1,11

125 (117–131)

52

0,40

0,62

0,48

0,69

0,52

0,80

0,64

1,00

139 (132–147)

60

0,36

0,55

0,43

0,61

0,46

0,70

0,57

0,88

153 (148–164)

66

0,32

0,49

0,39

0,55

0,41

0,63

0,51

0,79

175 (165–185)

72

0,29

0,44

0,34

0,49

0,37

0,56

0,45

0,70

200 (186–207)

80

0,26

0,39

0,31

0,43

0,33

0,50

0,40

0,62

230 (208–233)

96

0,23

0,35

0,27

0,39

0,29

0,44

0,36

0,56

240 (234–261)

110

0,20

0,31

0,24

0,35

0,26

0,40

0,32

0,50

290 (262–293)

117

0,18

0,28

0,22

0,31

0,23

0,35

0,29

0,44

318 (294–329)

125

0,16

0,25

0,19

0,27

0,21

0,31

0,25

0,39

346 (330–369)

147

0,14

0,22

0,17

0,24

0,18

0,28

0,23

0,35

400 (370–414)

167

0,13

0,20

0,15

0,22

0,16

0,25

0,20

0,31

440 (415–464)

185

0,11

0,17

0,14

0,19

0,15

0,22

0,18

0,28

500 (465–522)

208

0,10

0,15

0,12

0,17

0,13

0,20

0,16

0,25

Легенда

56

IB

Ускоряващ ток – кратковременен ток при включване

IH

Действителна стойност на задържащия ток в захранващия кабел на спирачния
изправител SEW

IG

Постоянен ток при директно захранване с постоянно напрежение

UN

Номинално напрежение (диапазон на номиналното напрежение)
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Технически данни
Работни токове

Спирачка
BMG 8 – BM 32/62

kVA

i

f

n

P Hz

BMG8

BM 15

BM30/31; BM32/62

112/132S

132M-160M

160L-225

макс. спирачен момент [Nm]

75

150

600

Спирачна мощност [W]

65

95

120

Относително ускоряващ
ток IB/IH

6,3

7,5

8,5

BMG8

BM 15

BM 30/31; BM 32/62

VDC

IH
[AAC]

IH
[AAC]

IH
[AAC]

24

2,771)

4,151)

4,001)

42 (40–46)

–

2,31

3,35

–

48 (47–52)

–

2,10

2,95

–

56 (53–58)

–

1,84

2,65

–

60 (59–66)

–

1,64

2,35

–

73 (67–73)

–

1,46

2,10

–

77 (74–82)

–

1,30

1,87

–

88 (83–92)

–

1,16

1,67

–

97 (93–104)

–

1,04

1,49

–

110 (105–116)

–

0,93

1,32

1,78

125 (117–131)

–

0,82

1,18

1,60

139 (132–147)

–

0,73

1,05

1,43

153 (148–164)

–

0,66

0,94

1,27

175 (165–185)

–

0,59

0,84

1,13

200 (186–207)

–

0,52

0,74

1,00

230 (208–233)

–

0,46

0,66

0,90

240 (234–261)

–

0,41

0,59

0,80

290 (262–293)

–

0,36

0,53

0,71

318 (294–329)

–

0,33

0,47

0,63

346 (330–369)

–

0,29

0,42

0,57

400 (370–414)

–

0,26

0,37

0,50

440 (415–464)

–

0,24

0,33

0,44

500 (465–522)

–

0,20

0,30

0,40

Типоразмер на двигателя

Номинално напрежение UN
VAC

9

1) Постоянен ток при експлоатация с BSG

Легенда
IH

Действителна стойност на задържащия ток в захранващия кабел на спирачния
изправител SEW

IB

Ускоряващ ток – кратковременен ток при включване

IG

Постоянен ток при директно захранване с постоянно напрежение

UN

Номинално напрежение (диапазон на номиналното напрежение)
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9

kVA

i

f

n

Технически данни
Работни токове

P Hz

Спирачка
BMG61, BMG122

BMG61
Типоразмер на двигателя
макс. спирачен момент [Nm]

BMG122
250M...280S

600

1200

Спирачна мощност [W]

200

Относително ускоряващ ток IB/IH

6

Номинално напрежение UN

BMG61/122

VAC

IH
[AAC]

208 (194–217)

1,50

230 (218–243)

1,35

254 (244–273)

1,20

290 (274–306)

1,10

318 (307–343)

1,00

360 (344–379)

0,85

400 (380–431)

0,75

460 (432–484)

0,65

500 (485–500)

0,60

Legende

58

IB

Ускоряващ ток – кратковременен ток при включване

IH

Действителна стойност на задържащия ток в захранващия кабел на спирачния
изправител SEW

UN

Номинално напрежение (диапазон на номиналното напрежение)
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Технически данни
Типове сачмени лагери, разрешени за употреба

9.6

i

f

n

9

P Hz

Типове сачмени лагери, разрешени за употреба

Тип на
двигателя
DT56
DFR63
DT71-DT80
DT(E)90 – DV(E)100
DV(E)112 – 132S
DV(E)132M – 160M
DV(E)160L – 180L
DV(E)200 – 225
DV250 – 280

9.7

kVA

A-лагер
(асинхронни двигатели, двигатели
със спирачка)
Двигател
МоторКрачен
с фланец
редуктор
двигател
–
6302-2Z-J
–
6203-2Z-J
6303-2Z-J
–
6204-2Z-J
6303-2Z-J
6204-2Z-J
6306-2Z-J
6208-2Z-J
6307-2Z-J
6208-2Z-J
6309-2Z-J-C3
6312-2Z-J-C3
6314-2Z-J-C3
6316-2Z-J-C3

B-лагер
(крачни двигатели, фланцови
двигатели, мотор-редуктори)
Асинхронен
Двигател със
двигател
спирачка
6001-2RS-J
6001-2RS-J
6202-2Z-J
6202-2RS-J-C3
6203-2Z-J
6203-2RS-J-C3
6205-2Z-J
6205-2RS-J-C3
6207-2Z-J
6207-2RS-J-C3
6209-2Z-J-C3
6213-2Z-J-C3
6314-2Z-J-C3
6315-2Z-J-C3

Таблица на смазочните материали за търкалящи се лагери на
двигатели SEW
Лагерите са изпълнени като затворени лагери 2Z или 2RS и не могат да се
смазват.

Търкалящи се
лагери на
двигатели

Температура на
околната среда

Производител

тип

–20 °C ... +80 °C

Esso

Polyrex EM1)

+20 °C ... +100 °C

Klüber

Barrierta L55/22)

–40 °C ... +60 °C

Klüber

Asonic GHY722)

1) минерален смазочен материал (= грес за търкалящи лагери на минерална основа)
2) синтетичен смазочен материал (= грес за търкалящи лагери на синтетична основа)
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Приложение

10
10

Приложение

10.1

Индекс на измененията
В предишното издание на ръководството за експлоатация "AC Motors DR/DV/DT/
DTE/DVE, Asynchronous Servomotors CT/CV" (номер на отпечатване: 1056 7917,
издание 02/2003) са направени следните допълнения и изменения:
Общи допълнения и корекции.

60

Конструкция на
двигателите

•

Табелка на производителя, наименование на типа Примерът е променен.

Механичен
монтаж

•

Преди да започнете: Температура на околната среда

Електрически
монтаж

•
•
•
•
•
•

Използвайте електрическите схеми за свързване.
Повишаване на ефективността на заземяването (ЕМС).
Условия на околната среда при експлоатация.
Свързване на двигателя: Моменти на затягане.
Свързване на двигателя с щекери AB.., AD.., AM.., AS.
Допълнително оборудване: Вентилатор за принудително охлаждане VR.

Инспектиране /
Поддръжка

•

Работи по инспекцията / поддръжката Спирачка BMG61/122

Ръководство за експлоатация – Асинхронни електродвигатели DR / DV / DT / DTE / DVE,
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Индекс

10.2

Индекс

Б
Блокировка на обратния ход ..................... 29, 38
В
Валцуващи лагери на двигатели .....................59
Вграден щекер IS ..............................................17
Вентилатор за принудително охлаждане .......24
V ...................................................................26
VR ................................................................25
VS .................................................................24
Височина на монтаж .........................................14
Г
Газове ................................................................14
Д
Датчици ..............................................................26
Демонтаж
AV1H ............................................................34
EV1 ...............................................................34
Демонтаж на датчика за абсолютна
стойност .............................................................34
Демонтаж на сензорния датчик .......................36
Демонтаж на AV1H ............................................34
Демонтаж на EV1 ..............................................34
Демонтаж на NV1 ..............................................36
Демонтаж на NV2 ..............................................36
Демонтаж на инкодера .....................................34
Демонтаж на инкременталния датчик .............34
Допуски при монтажни работи .........................11
Е
Еднофазен двигател ET56 ...............................17
Еднофазни двигатели .......................................12
Електрически монтаж .......................................12
Електрически схеми за свързване ...................12
З
Защитно устройство на двигателя,
смущаващи влияния .........................................12
И
Излъчване ..........................................................14
Изхвърляне ..........................................................4
Инспекция ..........................................................33
Инструкции за безопасност и
предупреждения ..................................................4
Инструкции за свързване .................................12
Интервали за поддръжка ..................................33
Интервали за инспектиране .............................33

М
Механичен монтаж ............................................. 9
Многополюсни асинхронни двигатели ............ 13
Моментни асинхронни двигатели ................... 13
Н
Наименование на типа ....................................... 7
П
Пари .................................................................. 14
Поддръжка ........................................................ 33
Поддръжка на двигателя, подготвителни
дейности ............................................................ 34
Поддръжка на спирачката, подготвителни
дейности ............................................................ 34
Прах ................................................................... 14
Преглед на датчиците ...................................... 26
Пробиване на кабелни отвори ........................ 16
Продължително съхранение на
двигателите ........................................................ 9
Пускане в експлоатация .................................. 28
Р
Работа в режим старт-стоп
BM15-62, BMG61/122 ................................. 54
BMG02 ........................................................ 52
BMG05-8, BC, Bd ........................................ 53
Работа с честотен регулатор .......................... 12
Работен въздушен процеп
BM15-62, BMG61/122 ................................. 54
BMG05-8, BC, Bd ........................................ 53
Работни смущения ........................................... 31
Двигател ................................................... 31
Спирачка .................................................... 32
Честотен регулатор ............................... 32
Работни токове ................................................. 55
BM02, BR03 ................................................ 55
BMG05 - BMG4 ........................................... 56
BMG61, BMG122 ........................................ 58
BMG8 - BMG32/62 ...................................... 57
Работи по поддръжката
Двигател ................................................... 37
Спирачка BMG02 ....................................... 39
Спирачка BMG05-8, BM15-62 ............. 44, 49
Спирачка BR03 .......................................... 40
Работи по инспекцията
Двигател ................................................... 37
Спирачка BMG02 ....................................... 39
Спирачка BMG05-8, BM15-62 ............. 44, 49
Спирачка BR03 .......................................... 40
Резервни части BMG02 .................................... 52
Режим старт-стоп ............................................. 14
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Индекс

С
Свързване на датчиците ..................................27
Свързване на двигателя ...................................15
DT56 .............................................................16
ET56 .............................................................17
Свързване на двигателя с щекер IS ................17
Свързване на двигателя DT56 .........................16
Свързване на двигателя ET56 .........................17
Свързване на спирачката .................................23
Свържете допълнителното оборудване .........24
Смущаващи влияния
Защитно устройство на двигателя ......12
Управляващи блокове ................................12
Смяна на посоката на блокиране ....................29
Спирачен момент
BM15-62, BMG61/122 ..................................54
BMG02 .........................................................52
BMG05-8, BC, Bd .........................................53
Т
Табелка на производителя .................................7
Таблица на смазочните материали за
търкалящи се лагери ........................................59
Температура на околната среда ......................14
Температурни датчици TF ................................24
Термостат на намотката TH .............................24
Технически данни ..............................................52
Транспорт ............................................................5
Типове сачмени лагери ....................................59
Типове сачмени лагери, разрешени за
употреба ............................................................59
Типоразмер 56 / 63, подготовка за монтаж .....16
У
Указания за безопасност ....................................5
Употреба по предназначение ............................5
Управляващи блокове, смущаващи влияния .12
Условия на околната среда ..............................14
Ф
фабричен номер ..................................................7
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Ч
Честотен регулатор .......................................... 12
Щ
Щекер
AM ............................................................... 21
AS ................................................................ 21
ASK1 ........................................................... 21
IS ................................................................. 17
A
AM ...................................................................... 21
AS ...................................................................... 21
ASK1 .................................................................. 21
AV ...................................................................... 26
B
BM02 Работни токове ...................................... 55
BM15-62, BMG61/122 ....................................... 54
BMG02 работа в режим старт-стоп,
спирачен момент .............................................. 52
BMG02 Резервни части .................................... 52
BMG05 - BMG4 Работни токове ...................... 56
BMG05-8, BC, Bd .............................................. 53
BMG61, BMG122 Работни токове ................... 58
BMG8 - BMG32/62 Работни токове ................. 57
BR03 Работни токове ....................................... 55
E
EH ...................................................................... 26
ES ...................................................................... 26
EV ...................................................................... 26
I
IS ........................................................................ 17
N
NV ...................................................................... 26
T
TF ....................................................................... 24
TH ...................................................................... 24
V
V ......................................................................... 26
VR ...................................................................... 25
VS ...................................................................... 24
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Списък с адреси

Списък с адреси
Германия
Главно
управление
Заводпроизводител
Експедиция

Брухзал

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
Адрес на пощенска кутия:
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Service
Competence Center

Център

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Север

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42
D-30823 Garbsen (до Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Изток

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (до Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Юг

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (до München)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Запад

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (до Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Електроника

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / 24-часова дежурна телефонна линия

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове в Германия по запитване.
Франция
Заводпроизводител
Експедиция
Сервиз

Агно

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

Заводпроизводител

Форбах

SEW-EUROCOME
Zone Industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Монтажни заводи
Експедиция
Сервиз

Бордо

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

Лион

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

Париж

SEW-USOCOME
Zone industrielle
2, rue Denis Papin
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове във Франция по запитване.

04/2007

63

Списък с адреси

Австралия
Монтажни заводи
Експедиция
Сервиз

Мелбърн

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

Сидни

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

Таунсвил

SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
12 Leyland Street
Garbutt, QLD 4814

Tel. +61 7 4779 4333
Fax +61 7 4779 5333
enquires@sew-eurodrive.com.au

Виена

SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Алжир

Réducom
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84

Буенос Айрес

SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Брюксел

SEW Caron-Vector S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Сао Паоло

SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 50
Caixa Postal: 201-07111-970
Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250

Tel. +55 11 6489-9133
Fax +55 11 6480-3328
http://www.sew.com.br
sew@sew.com.br

Австрия
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Алжир
Експедиция

Аржентина
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Белгия
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Бразилия
Заводпроизводител
Експедиция
Сервиз

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове в Бразилия по запитване.
Бряг на слоновата кост
Експедиция

Абижан

SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

София

BEVER-DRIVE GmbH (БЕВЕР-ДРАЙВ ЕООД)
1606 София, Бългприя
ул. "Богдановец" № 1

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Нормантън

SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Валенсия

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
sewventas@cantv.net
sewfinanzas@cantv.net

България
Експедиция

Великобритания
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Венецуела
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз
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Габун
Експедиция

Либървил

Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Атина

Christ. Boznos & Son S.A.
12, 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

Копенхаген

SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Талин

ALAS-KUUL AS
Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Тел-Авив

Liraz Handasa Ltd.
Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
office@liraz-handasa.co.il

Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Барода

SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd.
Plot No. 4, Gidc
Por Ramangamdi • Baroda - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
mdoffice@seweurodriveindia.com

Технически бюра

Бангалоре

SEW-EURODRIVE India Private Limited
308, Prestige Centre Point
7, Edward Road
Bangalore

Tel. +91 80 22266565
Fax +91 80 22266569
salesbang@seweurodriveinindia.com

Дъблин

Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie

Билбао

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

Милано

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 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Дуала

Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 4322-99
Fax +237 4277-03

Гърция
Експедиция
Сервиз

Дания
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Естония
Експедиция

Израел
Експедиция

Индия

Ирландия
Експедиция
Сервиз

Испания
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Италия
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Камерун
Експедиция
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Канада
Монтажни заводи
Експедиция
Сервиз

Торонто

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.reynolds@sew-eurodrive.ca

Ванкувър

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Монреал

SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове в Канада по запитване.
Китай
Заводпроизводител
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Тианджин

SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
gm-tianjin@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.com.cn

Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Сужу

SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021
P. R. China

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew.com.cn

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове в Китай по запитване.
Колумбия
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Богота

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
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Ансан-Сити

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
Unit 1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Рига

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Бейрут

Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71
gacar@beirut.com

Алитус

UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Брюксел

CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Корея
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Латвия
Експедиция

Ливан
Експедиция

Литва
Експедиция

Люксембург
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз
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Малайзия
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Джохоре

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

Казабланка

Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Куеретаро

SEW-EURODRIVE MEXIKO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Queretaro
C.P. 76220
Queretaro, Mexico

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Ротердам

VECTOR Aandrijftechniek B.V.
Industrieweg 175
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

Оуклънд

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

Кристчърч

SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Мос

SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 241-020
Fax +47 69 241-040
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Лима

SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Лодз

SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
PL-92-518 ŁódÑ

Tel. +48 42 67710-90
Fax +48 42 67710-99
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Коимбра

SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Букурещ

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

Мароко
Експедиция

Мексико
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Нидерландия
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Нова Зеландия
Монтажни заводи
Експедиция
Сервиз

Норвегия
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Перу
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Полша
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Португалия
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Румъния
Експедиция
Сервиз
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Русия
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Санкт
Петербург

ZAO SEW-EURODRIVE
P.O. Box 36
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manuf. +1 864 439-9948
Fax Ass. +1 864 439-0566
Telex 805 550
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Сан Франциско

SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, California 94544-7101

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6381
cshayward@seweurodrive.com

Филаделфия/
PA

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Дейтън

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Далас

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

САЩ
Заводпроизводител
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Монтажни заводи
Експедиция
Сервиз

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове в САЩ по запитване.
Сенегал
Експедиция

Дакар

SENEMECA
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 849 47-70
Fax +221 849 47-71
senemeca@sentoo.sn

Сингапур

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

Братислава

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-83554 Bratislava

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
sew@sew-eurodrive.sk

Жилина

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
ul. Vojtecha Spanyola 33
SK-010 01 Zilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Банска
Бистрица

SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-97411 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Целе

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

Белград

DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 /
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
dipar@yubc.net

Сингапур
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Словакия
Експедиция

Словения
Експедиция
Сервиз

Сърбия и Черна гора
Експедиция
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Тайланд
Чонбури

SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Тунис

T. M.S. Technic Marketing Service
5, Rue El Houdaibiah
1000 Tunis

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Истамбул

SEW-EURODRIVE
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti.
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419163 / 164 3838014/15
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Експедиция
Сервиз

Днепропетровск

SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Експедиция

Киев

SEW-EURODRIVE GmbH
S. Oleynika str. 21
02068 Kiev

Tel. +380 44 503 95 77
Fax +380 44 503 95 78
kso@sew-eurodrive.ua

Будапеща

SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Лахти

SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Хонконг

SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 2 7960477 + 79604654
Fax +852 2 7959129
contact@sew-eurodrive.hk

Загреб

KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@net.hr

Прага

SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 220121234
Fax +420 220121237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Сантяго де
Чиле

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Адрес на пощенска кутия:
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Тунис
Експедиция

Турция
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Украйна

Унгария
Експедиция
Сервиз

Финландия
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Хонконг
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Хърватска
Експедиция
Сервиз

Чешка република
Експедиция

Чили
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз
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Швейцария
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Базел

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

Йонкьопинг

SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442-00
Fax +46 36 3442-80
http://www.sew-eurodrive.se
info@sew-eurodrive.se

Йоханесбург

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
dross@sew.co.za

Кейптаун

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
dswanepoel@sew.co.za

Дърбан

SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaceo Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
dtait@sew.co.za

Тойода-чо

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

Швеция
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз

Южна Африка
Монтажни заводи
Експедиция
Сервиз

Япония
Монтажен завод
Експедиция
Сервиз
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Как можете да промените света

С хора, които
по-бързо мислят
правилно и развиват
бъдещето заедно
с Вас.

С обслужване,
което е на една
ръка разстояние
по целия свят.

Със задвижвания
и управления,
които автоматично
подобряват Вашата
производителност.

С богато ноу-хау
в най-важните
браншове на нашето
време.

С безкомпромисно
качество, чиито
високи стандарти
правят ежедневната
работа малко
по-лесна.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

С глобално
представителство за
бързи и убедителни
решения.
Във всяка точка от
земното кълбо.

С иновативни идеи,
в които утре вече се
крие решението за
вдругиден.

С представяне
в интернет, което
предлага 24 часа
достъп до
информация
и актуализиран
софтуер.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Str. 42 · 76646 Bruchsal / Germany
Tel. +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

