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Notas importantes
Instruções de segurança e de advertência

1
1

Notas importantes

1.1

Instruções de segurança e de advertência

Instruções de Operação

Siga sempre as instruções de segurança e de advertência contidas neste manual!

Perigo eléctrico.
Possíveis consequências: danos graves ou morte.

Perigo mecânico.
Possíveis consequências: danos graves ou morte.

Situação perigosa.
Possíveis consequências: danos ligeiros.

Situação crítica.
Possíveis consequências: danos na unidade ou no meio ambiente.

Notas de aplicação e informações úteis.

Esta publicação contém informações adicionais de segurança de carácter técnico e
obrigações sobre o uso do freio de disco duplo BMG..T para aplicações em teatro.
Para um funcionamento perfeito e para manter o direito à garantia, é necessário ter
sempre em atenção as informações deste manual. Por isso, leia atentamente as instruções de operação antes de trabalhar com o freio! As instruções de operação contêm
informações importantes relativas à assistência técnica e, por isso, devem ser guardadas junto à unidade. Esta documentação complementa as Instruções de Operação
"Motores CA, Servo-motores Assíncronos" e limita as instruções de aplicação de
acordo com as indicações aqui indicadas.
Em aplicações de segurança, devem ser observadas e seguidas obrigatoriamente
as informações contidas nesta publicação. Isto aplica-se especialmente para as
obrigações da respectiva organização profissional e instituto de inspecção técnica (na Alemanha: TÜV).
Reciclagem

Este produto é constituído por:
•

Ferro

•

Cobre

•

Alumínio

•

Plástico

Por favor recicle os elementos de acordo com os regulamentos aplicáveis.
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Informações de segurança

Notas gerais

•

Os requisitos para o relé de paragem de emergência, bem como as variantes de
comutação admitidas, estão definidos nas secções seguintes e deverão ser rigorosamente tomados em consideração.

•

O fabricante da máquina/do sistema tem sempre que realizar uma análise dos
riscos específicos à máquina/ao sistema. Nesta análise, tem que ser levado em
consideração o uso do freio de disco duplo BMG..T para aplicações em teatro.

•

O equipamento de comutação da alimentação externa do freio tem que cumprir no mínimo a categoria 3 em concordância com a norma EN 954-1, ou uma
norma nacional equivalente.

•

Na operação normal, a alavanca manual de alívio do freio não pode estar aparafusada. Isto impede o desbloqueio involuntário do freio. Não é permitido
transformar o freio de modo a permitir um alívio manual.

•

Por favor, observe também as notas suplementares de segurança dos vários
capítulos destas instruções de operação.

•

Durante e após a sua utilização, os freios possuem peças em movimento e sob
tensão e superfícies quentes.

•

Todo o trabalho relacionado com o transporte, armazenamento, instalação/montagem, ligações eléctricas, colocação em funcionamento, manutenção e reparação só pode ser executado por técnicos qualificados e de
acordo com:
– as instruções de operação e os esquemas de ligações correspondentes,
– os regulamentos e as exigências específicos ao sistema e
– os regulamentos nacionais/regionais que determinam a segurança e a prevenção de acidentes.

•

Ferimentos graves e avarias no equipamento podem ocorrer em consequência
de:
– utilização incorrecta,
– instalação ou operação incorrectas,
– remoção das necessárias tampas de protecção ou do cárter, quando tal não é
permitido.

Uso recomendado

Transporte

•

A tensão de alimentação tem sempre que ser desligada antes de serem realizados quaisquer trabalhos nos componentes eléctricos do sistema.

•

Os freios de disco duplo BMG..T são certificados como componentes seguros de
equipamentos móveis ou sistemas rígidos para aplicações de teatro, segundo as
normas DIN 56921-11 e DIN 56950. Os accionamentos equipados com o freio
BMG..T têm que cumprir as exigências especificadas nas normas mencionadas. Em
especial, tem que ser observado o capítulo "Mecanismos accionadores".

•

Os dados técnicos e a informação sobre as condições de funcionamento permitidas
estão indicados na chapa sinalética e na documentação do equipamento.

•

Não é permitida uma re-instalação do freio de disco duplo BMG..T.

•

É fundamental que todas as indicações sejam respeitadas!

•

No acto da entrega, inspeccione o material e verifique se existem danos causados
pelo transporte. Em caso de danos, informe imediatamente a transportadora. Tais
danos podem comprometer a colocação em funcionamento.
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Certificado
O freio de disco duplo BMG..T para aplicações de teatro dispõe do seguinte certificado:
•

Certificado do produto da Rheinisch-Westfälischen Technischen ÜberwachungsVerein e.V (RW TÜV)

Devem ser observados os relatórios de certificação que acompanham os respectivos
certificados. As condições estão especificadas nesta publicação. Em particular, devem
ser observados os capítulos "Informações de segurança" e "Instalação/Colocação em
funcionamento".

Fig. 1: Certificado do produto
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Estrutura do freio BMG..T para teatro

4.1

Estrutura geral

4

O desenho seccional seguinte ilustra a estrutura geral do equipamento. O seu propósito
é facilitar a atribuição dos componentes em relação às listas de peças. De acordo com
o tamanho e a versão do freio podem ocorrer algumas diferenças!
69

66
52

42

53 56
58
157
50 54
49
57
265

73

67

65

68

4.2

Tampa do freio
Prato de pressão
Mola do freio
Disco estacionário do freio
Alívio manual
Bobina de freio completa
Perno
Mola cónica
Porca sextavada
Pino de fixação
Perno

61
65
66
67
68
69
73
95
157
265

61

95

59
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Fig. 2: Estrutura geral do freio BMG..T
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Porca sextavada
Anel de pressão
Cinta de vedação
Contra mola
Disco do freio completo
Mola anular
Anilha inox
Anel de vedação
Braçadeira
Mola de freio, vermelha

Designação da unidade
As seguintes combinações de motor/freio são permitidas para aplicações de teatro:
Tipo de freio

Para motor do tamanho

BMG4T

90/100

BMG8T

112-132S

BMG15T

132M-160M
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Binário de frenagem nominal
[Nm]
40 (2 x 20)
20 (2 x 10)
75 (2 x 37,5)
37 (2 x 18,5)
150 (2 x 75)
100 ( 2 x 50)
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Instalação/Colocação em funcionamento

5.1

Instalação mecânica
•

Na operação normal, a alavanca do desbloqueador manual do freio não pode
estar montada. Isto impede o desbloqueio involuntário do freio.

•

O accionamento só pode ser instalado se
•
•

5.2

o accionamento não estiver danificado (nenhum dano resultante do transporte ou
armazenamento)
as seguintes condições forem cumpridas:
– temperatura ambiente entre os -25 °C e +40 °C
– nenhum óleo, ácido, gás, vapor, radiação etc.
– altura máx. de instalação 1000 m acima do nível do mar

Instalação eléctrica
•

Em relação à segurança dos equipamentos de comutação, esta tem que cumprir no mínimo a categoria 3 em concordância com a norma EN 954-1, ou uma
norma nacional equivalente.

•

A categoria de utilização dos contactores do sistema de controlo do freio tem
que ser no mínimo AC-3 em concordância com a norma EN 60947-4-1 ou uma
norma nacional equivalente.

•

O freio é desbloqueado electricamente. O freio é aplicado mecanicamente
depois da tensão ter sido desligada.
– Ligue o freio de acordo com o esquema de ligações fornecido.
– A tensão de alimentação tem que estar dentro da gama de valores de tensão
nominal da bobina do freio (ver capítulo "Informação técnica").

•

O freio só pode ser operado com o sistema de controlo de freio da SEW previsto (ver
capítulo "Informação técnica").

•

Verifique as secções transversais do cabo - correntes de operação (ver capítulo "Informação técnica").
– Aplique a tensão de frenagem de acordo com a chapa sinalética.
– Ligue o controlo do freio de acordo com o esquema de ligações fornecido com o
freio.
– Para motores da classe de temperatura H, instale o rectificador de freio no
quadro eléctrico!
– Use como cabos de ligação apenas cabos em cobre com as seguintes gamas de
temperatura: Gama de temperatura: 60/75 °C

•

5.3

Colocação em funcionamento
•
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Cumpra as regulamentações fornecidas pelas organizações profissionais correspondentes à Segurança de Utilização no que respeita à protecção devida a
perda de fase e os circuitos associados/alterações de circuitos!

Ao colocar o equipamento em funcionamento, observe, além das informações de
segurança destas instruções de operação, as informações de segurança das instruções de operação do motor e as determinações legais e da organização profissional
aplicáveis.
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6.1

6

Inspecção/Manutenção
•

Use apenas peças de origem de acordo com a lista de peças válidas!

•

Sempre que substituir a bobina do freio, troque também a unidade de controlo do
freio!

•

Durante o seu funcionamento, os motores podem atingir temperaturas elevadas perigo de queimaduras!

•

Bloqueie ou baixe o equipamento móvel ou o sistema rígido (perigo de queda)!

•

Desligue o motor e o freio antes de iniciar o trabalho e previna contra o seu arranque
involuntário!

Intervalos de inspecção e manutenção
Os intervalos de inspecção/manutenção requeridos devem ser calculados individualmente pelo fabricante do sistema de acordo com os documentos de projecto em concordância com as determinações aplicáveis da organização profissional. De acordo
com as determinações "BGV C1" da organização profissional, freios para aplicações de
teatro devem ser sujeitos a um controlo anual.
O freio BMG..T só pode ser desmontado por pessoal técnico especializado e qualificado.
Durante a manutenção, o equipamento móvel volante e o sistema rígido têm que
estar livres de cargas.

6.2

Teste da função de frenagem de circuito duplo
Os freios BMG..T podem ser controlados de forma estática ou dinâmica. Um controlo
estático pode não ser adequado para certas aplicações (por ex., devido a binários de
referência maiores). O operador do sistema deve determinar que procedimento deverá
ser realizado e com que regularidade deverão ser efectuadas as inspecções (ver intervalos de inspecção de manutenção).
Os binários de referência a aplicar são apresentados na tabela seguinte. Independentemente do tipo de inspecção aplicado, a inspecção deverá ser sempre realizada
por pessoal técnico especializado e qualificado!
Tipo de freio

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Binário de
frenagem
nominal

Binário de
carga admitido

Binário de
referência
dinâmico

Binário de
referência
estático

40 (2 x 20)

13

16

32

20 (2 x 10)

6,5

8

16

75 (2 x 37,5)

25

31

62

37 (2 x 18,5)

12

15

30

150 (2 x 75)

50

62

125

100 (2 x 50)

35

44

88
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Inspecção/Manutenção
Teste da função de frenagem de circuito duplo

Controlo dinâmico de acordo
com a norma DIN
56921 ou DIN
56925

Os freios BMG..T possuem uma função de frenagem de circuito duplo. No caso da falha
de um dos circuitos de frenagem, o segundo circuito é capaz de suportar a carga. A
secção seguinte descreve como controlar a eficiência deste sistema de frenagem de
apoio. Este controlo decorre nos intervalos definidos pelo operador do sistema (ver
intervalos de inspecção e de manutenção), removendo um dos dois discos do freio do
fluxo de carga e aplicando calços distanciadores.
1. Bloqueie ou baixe o equipamento móvel ou o sistema rígido (perigo de queda)!
2. Remova a tampa de protecção e o encoder.
3. Remova a cinta de vedação.
4. Alivie o freio electricamente ou à mão.
5. Remova um dos discos do freio do fluxo de carga aplicando três calços distanciadores por cima dos pernos (ver figura 3 na página 11). Ao fazê-lo, desaparafuse os
parafusos de ajuste dos calços distanciadores até o entreferro ser completamente
aplicado ao disco do freio ponteado.
6. Ajuste a folga de trabalho do disco do freio ligado ao fluxo de carga para 0,25 mm.
Neste momento, o motor-freio pode ser rodado livremente!
7. Aplique o freio.
8. O sistema de frenagem ligado ao fluxo de carga, ou seja, o sistema que não foi separado através dos calços distanciadores, tem que conseguir obter o binário de referência dinâmico definido na tabela seguinte (125 % do binário de carga admitido).
Tipo de freio

BMG4T
BMG8T
BMG15T

9.

Binário de
frenagem
nominal

Binário de
carga admitido

Binário de
referência
dinâmico

Binário de
referência
estático

40 (2 x 20)

13

16

32

20 (2 x 10)

6,5

8

16

75 (2 x 37,5)

25

31

62

37 (2 x 18,5)

12

15

30

150 (2 x 75)

50

62

125

100 (2 x 50)

35

44

88

Retire os calços distanciadores.

10. Repita os passos 4 a 9 para o segundo disco do freio.
11. Volte a ajustar o entreferro.
12. Instale a cinta de vedação.
13. Monte a tampa de protecção e o encoder.
Se um dos sistemas de freio não conseguir obter o binário de referência dinâmico
definido na tabela durante o controlo, interrompa imediatamente o teste. Isto significa que a função de frenagem de circuito duplo não pode ser assegurada. Pare
o equipamento móvel volante ou o sistema rígido, desmonte o freio e efectue um
controlo.
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Inspecção/Manutenção
Teste da função de frenagem de circuito duplo

6

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

Fig. 3: Verificação da função de frenagem de circuito duplo com calços distanciadores

54248AXX

[1] Calço distanciador (3x)
[2] Entreferro
[3] Parafuso de ajuste
[4] Disco do freio fora do fluxo de carga
[5] Disco do freio no fluxo de carga
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Inspecção/Manutenção
Serviço de Apoio a Clientes

6

Controlo estático

Os freios das séries BMG..T possuem uma função de frenagem de circuito duplo. O
binário de carga admitido durante a operação é muito inferior ao binário de frenagem
nominal.
O controlo estático descrito nesta secção requer que os elementos de transmissão
sejam suficientemente fortes para aguentar os testes. Esta capacidade tem que ser provada antes de realizar os testes.
O teste estático é usado para testar o binário de frenagem total de cada um dos discos
do freio, ou seja, ambos os sistemas de frenagem são colocados simultaneamente sob
carga. O binário de referência estático deve ser escolhido de acordo com a tabela
seguinte e aplicado depois do equipamento móvel volante ou sistema rígido ter sido bloqueado ou baixado.
Tipo de freio

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Binário de
frenagem
nominal

Binário de
carga admitido

Binário de
referência
dinâmico

Binário de
referência
estático

40 (2 x 20)

13

16

32

20 (2 x 10)

6,5

8

16

75 (2 x 37,5)

25

31

62

37 (2 x 18,5)

12

15

30

150 (2 x 75)

50

62

125

100 (2 x 50)

35

44

88

Para testar os factores de apoio e de segurança num só teste, é aplicado um binário de
referência estático de 250 % do binário de carga admitido.
Se o sistema completo não conseguir obter o binário de referência estático definido na tabela durante o teste, interrompa imediatamente o teste. Isto significa
que a função de frenagem de circuito duplo não pode ser assegurada. Pare o
equipamento móvel volante ou o sistema rígido, desmonte o freio e efectue um
controlo.

6.3

Serviço de Apoio a Clientes
Caso necessite do nosso Serviço de Apoio a Clientes, indique sempre os seguintes
dados:

12

•

Dados da chapa sinalética (completa)

•

Tipo e natureza do problema/anomalia

•

Quando e em que circunstâncias ocorreu a anomalia

•

Possível causa do problema
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Informação Técnica

7.1

Binários de frenagem BMG..T
Tipo de
freio

Para motor
do
tamanho

BMG4T

90/100

BMG8T

112-132S

BMG15T

132M160M

Entreferro

[mm]

Binário
nominal

mín.

máx.

[Nm]

normal

40 (2 x 20)

3

Tipo e nº. de
molas do freio

20 (2 x 10)
0,6

i

f

n

7

P Hz

Ajustes do binário de frenagem

[mm]

0,2

kVA

vermelho
6

75 (2 x 37,5)

3

37 (2 x 18,5)

6

150 (2 x 75)

3

100 (2 x 50)

6

Referência das molas
do freio
normal

vermelho

135 150 8

135 151 6

184 845 3

135 570 8

184 486 5

184 487 3

Após o teste de rodagem do motor, poderão ocorrer desvios de ± 0,05 mm no entreferro causados pelas tolerâncias de paralelismo no disco do freio.

7.2

Sistemas de controlo do freio
A SEW-EURODRIVE estipula os seguintes sistemas de controlo do freio como padrão
em combinação com freios das séries BMG..T para instalação em caixas de terminais:
BMG4T

BMG8T

BMG15T

Alimentação CA

BG

BGE

BGE

Alimentação de 24 VCC

BS

BSG

BSG

Se pretende instalar o sistema de controlo do freio no quadro eléctrico, a SEW-EURODRIVE estipula os seguintes sistemas de controlo do freio em combinação com freios
das séries BMG..T:
Alimentação CA
Alimentação de 24 VCC

BMG4T

BMG8T

BMG15T

BMS

BME

BME

BS

BSG

BSG

Se pretende instalar outros sistemas de controlo do freio, contacte a SEW-EURODRIVE para informações sobre outras possibilidades.
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kVA

7

i
7.3

f

n

Informação Técnica
Correntes de serviço do freio BMG..T

P Hz

Correntes de serviço do freio BMG..T
BMG4T

BMG8T

BMG15T

90-100

112-132S

132M-160M

Binário de frenagem nominal máx.
[Nm]

40

75

150

Potência da frenagem [W]

50

65

95

-

6,3

7,5

BMG4T

BMG8T

BMG15T

IH [ACA]

IH [ACA]

IH [ACA]

Tamanho do motor

Factor de controlo IB/IH
Tensão nominal UN

1)

2)

4,152)

24 CC

2,2

230 CA (208-233)

0,36

0,46

0,66

240 CA (234-261)

0,32

0,41

0,59

290 CA (262-293)

0,29

0,36

0,53

400 CA (370-414)

0,20

0,26

0,37

440 CA (415-464)

0,18

0,24

0,33

2,77

1) Corrente contínua com alimentação CC
2) Corrente contínua em caso de funcionamento com BSG
IB Corrente de aceleração - corrente de arranque curto
IH Valores efectivos da corrente de retenção nos cabos de alimentação do rectificador do freio SEW
VN Tensão nominal (gama de tensão nominal)
Tolerâncias admitidas para a tensão nominal: Gama de tensão nominal ± 10 %
Exemplo: Tensão nominal 230 VCA
Limite inferior 208 VCA -10 %
Limite superior 233 VCA +10 %
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O MUNDO EM MOVIMENTO…

Com pessoas de
pensamento veloz
que constroem o
futuro consigo.

Com uma assistência
após vendas disponível
24 horas sobre 24 e
365 dias por ano.

Com sistemas de accionamento e comando que
multiplicam automaticamente a sua capacidade
de acção.

Com um alto nível
de qualidade, cujo
standard simplifica
todas as operações
do dia-a-dia.

Com uma vasta
experiência em todos
os sectores da indústria
de hoje.

SEW-EURODRIVE
O MUNDO EM
MOVIMENTO…
Com uma presença
global para rápidas e
apropriadas soluções.

Com ideias inovadoras
que criam hoje a solução
para os problemas do
futuro.

Com acesso permanente
à informação e dados,
assim como o mais
recente software via
Internet.

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal, Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

! www.sew-eurodrive.com

