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Vigtige anvisninger
Sikkerheds- og advarselsanvisninger

1
1

Vigtige anvisninger

1.1

Sikkerheds- og advarselsanvisninger

Driftsvejledning

Sikkerheds- og advarselsanvisningerne i denne dokumentation skal overholdes!

Alvorlig risiko på grund af stød.
Mulige følger: Død eller alvorlige kvæstelser.

Alvorlig risiko.
Mulige følger: Død eller alvorlige kvæstelser.

Farlig situation.
Mulige følger: Lette eller ubetydelige kvæstelser.

Farlig situation.
Mulige følger: Beskadigelse af apparatet og omgivelserne.

Tips om anvendelse og nyttige informationer.

Den foreliggende tryksag indeholder sikkerhedstekniske betingelser og tilføjelser for
anvendelse af to-skive-bremsen BMG..T til brug inden for teaterområdet.
Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion af produktet, at driftsvejledningen følges
nøje, ligesom det også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan opfyldes.
Læs derfor driftsvejledningen, før der arbejdes med bremsen! Driftsvejledningen
indeholder vigtige oplysninger vedrørende service; den skal derfor opbevares i
nærheden af produktet. Den er et supplement til driftsvejledningen "Vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer" og begrænser anvendelsesanvisningerne iht. de
efterfølgende angivelser.
Når det gælder sikkerhed, skal anvisningerne i denne tryksag følges til punkt og
prikke. Dette gælder især for betingelserne fra brancheforeninger og TÜV.
Bortskaffelse

Produktet består af:
•

Jern

•

Kobber

•

Aluminium

•

Kunststof

Bortskaf disse dele iht. de gældende regler og bestemmelser.
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Sikkerhedsanvisninger
Sikkerheds- og advarselsanvisninger

2

2

Sikkerhedsanvisninger

Generelle
anvisninger

•

Kravene til sikkerhedskontaktanordningen og de tilladte tilslutningsvarianter er nøje
fastsat i de efterfølgende afsnit og skal altid overholdes.

•

Producenten af anlægget/maskinen skal altid udarbejde en anlægs-/
maskintypisk risikoanalyse. Her skal der tages højde for anvendelse åaf toskive-bremsen til teaterbrug.

•

Kontaktanordningerne til bremsens eksterne spændingsforsyning skal mindst
tilhøre kategori 3 iht. EN 954-1 eller stemme overens med en sammenlignelig
national norm.

•

For at undgå utilsigtet løft må bremsens håndløftestang ikke være skruet i.
Ombygning til fikserbar håndløftning er ikke tilladt.

•

Overhold også de supplerende sikkerhedsanvisninger i de enkelte kapitler i
driftsvejledningen.

•

Under og efter drift råder bremser over spændingsførende og bevægelige dele samt
i nogle tilfælde varme overflader.

•

Alt arbejde i forbindelse med transport, opbevaring, opstilling/montering,
tilslutning, idrifttagning, vedligeholdelse og reparation må kun udføres af
kvalificerede fagfolk under overholdelse af
– de(n) tilhørende udførlige driftsvejledning(er) og strømskemaer
– de anlægsspecifikke bestemmelser og krav
– de nationale/regionale forskrifter vedrørende sikkerhed og forebyggelse af uheld

•

Alvorlige person- og materialeskader kan opstå ved
– ukorrekt anvendelse
– forkert installation eller betjening
– ikke tilladt afmontering af de påkrævede beskyttelsesafskærmninger eller
kabinettet

Korrekt
anvendelse

Transport

•

Ved arbejder på anlæggets elektriske del skal forsyningsspændingen kobles
fra.

•

To-skive-bremserne BMG..T er certificeret som sikre komponenter for et punkt- eller
bagtæppetræk til teaterbrug iht. DIN 56925, DIN 56921-11 og DIN 56950. De
drivstationer, der er udstyret med bremsen BMG..T, skal opfylde kravene i de
ovennævnte normer. Vær specielt opmærksom på kapitlet "Drivværker".

•

De tekniske data samt oplysninger i forbindelse med de tilladte driftsforhold er
angivet på typeskiltet og i dokumentationen.

•

Det er ikke muligt at udbygge to-skive-bremsen BMG..T.

•

Alle angivelser skal overholdes!

•

Straks efter modtagelsen skal leverancen kontrolleres for evt. transportskader. Disse
skal straks meddeles til transportfirmaet. Beskadigede produkter må ikke tages i
brug.
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Certifikat
Sikkerheds- og advarselsanvisninger
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Certifikat
Til to-skive-bremsen BMG..T til teaterbrug hører følgende bilag:
•

Produktcertifikat fra "Rheinisch-Westfälischen Technischen Überwachungs-Vereins
e.V (RW TÜV)"

Overhold de certificeringsrapporter, der hører til de pågældende certifikater.
Betingelserne er gengivet i den foreliggende tryksag. Vær specielt opmærksom på
kapitlerne "Sikkerhedsanvisninger" samt "Installation/idrifttagning".

54235AXX

Fig. 1: Produktcertifikat
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Teaterbremse BMG..T's opbygning
Principiel opbygning
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Teaterbremse BMG..T's opbygning

4.1

Principiel opbygning
Den følgende snittegning skal forstås principielt. Den anvendes udelukkende som
reference til reservedelslisterne. Der kan optræde afvigelser, hvilket afhænger af
bremsens størrelse og konstruktionsmåde!
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Fig. 2: Principiel opbygning BMG..T
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4.2

Bremselejeskjold
Ankerskive
Bremsefjeder
Bremselamel
Håndløftestang
Bremsespole komplet
Stiftskrue
Konisk fjeder
Sekskantmøtrik
Styrestift
Stiftskrue
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Sekskantmøtrik
Trykring
Tætningsbånd
Kontrafjeder
Bremseskive komplet
Ringfjeder
Niroskive
Tætningsring
Båndklemme
Bremsefjeder, rød

Typebetegnelse
Følgende motor-/bremsekombinationer er godkendt til teaterbrug:
Bremsetype

Til motorstørrelse

BMG4T

90/100

BMG8T

112-132S

BMG15T

132M-160M
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Nominelt bremsemoment [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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Installation/idrifttagning
Mekanisk installation
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Installation/idrifttagning

5.1

Mekanisk installation
•

For at undgå utilsigtet løft må bremsens håndløftestang ikke være isat ved
normal drift.

•

Drivstationen må kun monteres, hvis
•
•

5.2

drivstationen er ubeskadiget (ingen skader som følge af transport eller oplagring)
der er sikkerhed for, at følgende betingelser er opfyldt:
– omgivelsestemperatur mellem -25 °C og +40 °C
– ingen olie, syre, gasarter, dampe, stråling osv.
– opstillingshøjde maks. 1000 m.o.h.

Elektrisk installation
•

Med hensyn til kontaktanordningernes sikkerhed skal disse minimum tilhøre
kategori 3 iht. EN 954-1 eller en sammenlignelig national norm.

•

Brugskategorien for bremsestyringens kontaktorer skal mindst være AC-3 iht.
EN 60947-4-1 eller svare til en sammenlignelig national norm.

•

Bremsen løftes elektrisk. Bremsning foregår mekanisk efter frakobling af
spændingen.
– Tilslut bremserne iht. det vedlagte koblingsdiagram.
– Forsyningsspændingen skal ligge inden for bremsespolens
spændingsområde (se kapitlet "Tekniske data").

nominelle

•

Bremsen må kun anvendes med den dertil beregnede SEW-bremsestyring
(se kapitlet "Tekniske data").

•

Kontroller ledningstværsnit – Driftstrømme (se kapitlet "Tekniske data").
– Anvend bremsespænding iht. typeskiltet.
– Tilslut bremsestyringen iht. vedlagte strømskema.
– Ved motorer i varmeklasse H skal der monteres en bremseensretter i
kontaktskabet!
– Anvend kun kobberledninger med følgende temperaturområder som
tilslutningskabel: Temperaturområde: 60/75 °C.

•

5.3

Idrifttagning
•

8

Gældende forskrifter fra de aktuelle brancheorganisationer om
faseudfaldssikring og den hermed forbundne kobling/koblingsændring skal
overholdes!

Ved idrifttagning skal man ud over sikkerhedsanvisningerne i driftsvejledningen
ligeledes altid følge sikkerhedsanvisningerne i motordriftsvejledningen og
brancheorganisationernes bestemmelser.
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Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller

6

6.1

6

Inspektion/vedligeholdelse
•

Der må kun anvendes originale reservedele i overensstemmelse med den gældende
reservedelsliste!

•

Ved udskiftning af bremsespolen skal bremsestyringen også udskiftes!

•

Motorer kan blive meget varme under drift – risiko for forbrænding!

•

Punkt- og bagtæppetræk skal sikres eller sænkes (risiko for nedstyrtning)!

•

Før arbejdet på motoren og bremsen påbegyndes, skal spændingen afbrydes og det
skal sikres, at der ikke kan ske utilsigtet tilkobling!

Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller
De nødvendige inspektions-/vedligeholdelsesintervaller skal beregnes individuelt af
anlægsproducenten iht. projekteringsdokumentationen og i overensstemmelse med
brancheorganisationernes forskrifter. I henhold til den tyske Berufsgenossenschaftsvorschrift "BGV C1" skal bremsen til teaterbrug gennemgå en årlig kontrol.
Bremserne BMG..T må adskilles af kvalificerede fagfolk.
Ved vedligeholdelsesarbejder må punkt- eller bagtæppetrækket ikke være
belastet.

6.2

Kontrol af to-kredsbremsefunktionen
Bremserne BMG..T kan kontrolleres statisk og dynamisk. Der findes anvendelsesmåder, hvor en statisk kontrol (f.eks. på grund af højere kontrolmomenter) kan være
uegnet. Ejeren af anlægget skal fastsætte, hvilken metode der skal anvendes med
hvilke intervaller (se Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller).
I følgende tabel ses de kontrolmomenter, der skal anvendes. Uafhængigt af
kontrolmetoden må kontrollen kun gennemføres af kvalificerede fagfolk!
Bremsetype

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Nominelt bremsemoment

Tilladt lastmoment

Dynamisk kontrolmoment

Statisk kontrolmoment

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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Inspektion/vedligeholdelse
Kontrol af to-kredsbremsefunktionen

Dynamisk kontrol iht. DIN 56921
eller DIN 56925

Bremserne BMG..T har en to-kredsbremsefunktion. Hvis en bremsekreds svigter, er
den anden i stand til at holde lasten. Efterfølgende beskrives det, hvordan virkningen af
det redundante bremsesystem kan kontrolleres. Dette sker i intervaller, der fastsættes
af ejeren af anlægget (se Inspektions- og vedligeholdelsesintervaller), idet en af de to
bremseskiver tages ud af fluxen ved at isætte afstandskiler.
1. Punkt- og bagtæppetrækket sikres eller sænkes (risiko for nedstyrtning)!
2. Demonter hætte og giver.
3. Fjern tætningsbåndet.
4. Løft bremsen elektrisk eller via håndløftning.
5. Tag bremseskiven ud af fluxen ved at isætte tre afstandskiler over gevindtappene
(se Fig. 3 på side 11). Derved løsnes afstandskilernes stilleskruer, indtil den
eksisterende luftspalte ligger helt op ad den kortsluttede bremseskive.
6. Indstil arbejdsluftspalten på bremseskiven i fluxen på 0,25 mm. Bremsemotoren
kan på dette tidspunkt drejes frit!
7. Lad bremsen falde i.
8. Bremsesystemet, der befinder sig i fluxen, altså ikke er blevet kortsluttet vha.
afstandskiler, skal kunne frembringe det iht. følgende tabel fastlagte dynamiske
kontrolmoment, dvs. 125 % af det tilladte lastmoment.
Bremsetype

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Nominelt
bremsemoment

Tilladt
lastmoment

Dynamisk
kontrolmoment

Statisk
kontrolmoment

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

9. Borttagning af afstandskiler.
10.Gentag punkt 4 til 9 på den anden bremseskive.
11.Indstil arbejdsluftspalten igen.
12.Monter tætningsbåndet.
13.Monter giver og hætte.
Hvis et enkelt bremsesystem under kontrollen ikke kan frembringe det fastsatte
dynamiske kontrolmoment, afbrydes kontrollen straks. To-kredsbremsefunktionen er ikke garanteret. Stands punkt- eller bagtæppetræk, afmonter og
kontroller bremsen.
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Inspektion/vedligeholdelse
Kontrol af to-kredsbremsefunktionen

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

54248AXX

Fig. 3: Kontrol af to-kredsbremsefunktionen med afstandskiler
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Afstandskile (3x)
Luftspalte
Stilleskrue
Bremseskive ikke i flux
Bremseskive i flux
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Inspektion/vedligeholdelse
Kundeservice

Statisk kontrol

Bremserne i serien BMG..T har en to-kredsbremsefunktion. Det tilladte lastmoment
under drift er meget mindre end det nominelle bremsemoment.
Den statiske kontrol, der beskrives her, kræver en tilsvarende høj styrke ved alle
overføringsled. Styrken skal påvises.
Ved den statiske kontrol kontrolleres bremsemomenternes sum for de enkelte
bremseskiver, det betyder, at begge bremsekredse belastes samtidigt. Det statiske
kontrolmoment skal vælges iht. følgende tabel og frembringes efter sikring eller
sænkning af punkt- og bagtæppetrækket.
Bremsetype

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Nominelt
bremsemoment

Tilladt
lastmoment

Dynamisk
kontrolmoment

Statisk
kontrolmoment

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

For at kunne forene kontrol af redundans og sikkerhedsfaktorer i en enkelt kontrol,
frembringes 250% af det tilladte lastmoment som statisk kontrolmoment.
Hvis det samlede system under kontrollen ikke kan frembringe det fastsatte
statiske kontrolmoment, afbrydes kontrollen straks. To-kredsbremsefunktionen
er ikke garanteret. Stands punkt- eller bagtæppetræk, afmonter og kontroller
bremsen.

6.3

Kundeservice
Hvis De behøver hjælp fra SEW's kundeservices, beder vi Dem oplyse følgende:
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•

Typeskiltets data (komplet)

•

Fejltype og omfanget heraf

•

Hvornår og under hvilke omstændigheder fejlen er opstået

•

Formodet årsag
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Bremsemomenter BMG..T
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Tekniske data

7.1

Bremsemomenter BMG..T

Bremsetype

Til motorstørrelse

BMG4T

90/100

BMG8T

112-132S

BMG15T

132M160M

Arbejdsluftspalte
[mm]

[mm]

min.

maks.

0,6

i

f

n

7

P Hz

Indstillinger af bremsemomenter
Nominelt
moment

Type og antal
bremsefjedre

Bremsefjedrenes
bestillingsnummer

[Nm]

normal

normal

rød

40 (2 x 20)

3

135 150 8

135 151 6

184 845 3

135 570 8

184 486 5

184 487 3

20 (2 x 10)
0,2

kVA

6

75 (2 x 37,5)

3

37 (2 x 18,5)
150 (2 x 75)

rød

6
3

100 (2 x 50)

6

Ved kontrol af den indstillede arbejdsluftspalte efter motorens prøvekørsel kan der på
grund af bremseskivens parallelitetstolerancer være afvigelser på ± 0,05 mm.

7.2

Mulige bremsestyringer
Følgende bremsestyringer foreskriver SEW-EURODRIVE kombineret med bremser i
serien BMG..T som standard for montering i klemkassen:
BMG4T

BMG8T

BMG15T

AC-forsyning

BG

BGE

BGE

24 VDC-forsyning

BS

BSG

BSG

Hvis man ønsker at montere bremsestyringen i kontaktskabet, foreskriver
SEW-EURODRIVE kombineret med bremser i serien BMG..T følgende bremsestyringer:
BMG4T

BMG8T

BMG15T

BMS

BME

BME

BS

BSG

BSG

AC-forsyning
24 VDC-forsyning

Andre bremsestyringer kan tilbydes efter aftale med SEW-EURODRIVE.
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kVA

7

i
7.3

f

n

Tekniske data
Arbejdsstrøm BMG..T

P Hz

Arbejdsstrøm BMG..T

BMG4T

BMG8T

BMG15T

90-100

112-132S

132M-160M

Maks. nominelt bremsemoment [Nm]

40

75

150

Bremseeffekt [W]

50

65

95

-

6,3

7,5

BMG4T

BMG8T

BMG15T

IH [AAC]

IH [AAC]

IH [AAC]

Motorstørrelse

Startstrømforhold IB/IH
Mærkestrøm UN

1)

2)

4,152)

24 DC

2,2

230 AC (208-233)

0,36

0,46

0,66

240 AC (234-261)

0,32

0,41

0,59

290 AC (262-293)

0,29

0,36

0,53

400 AC (370-414)

0,20

0,26

0,37

440 AC (415-464)

0,18

0,24

0,33

2,77

1) Jævnstrøm ved DC-forsyning
2) Jævnstrøm ved drift med BSG
IB acceleratorstrøm – kortvarig startstrøm
IH holdestrøm effektivværdi i tilledningen til SEW-bremseensretter
UN mærkespænding (mærkespændingsområde)
Tilladte tolerancer for mærkespænding: Mærkespændingsområde ± 10 %
Eksempel: Mærkespænding 230 VAC
nederste grænse 208 VAC -10 %
øverste grænse 233 VAC +10 %
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Driving the world

Med mennesker
der er hurtigere til
at tænke rigtigt og
sammen udvikle
fremtiden.

Med en service der
er lige i nærheden
over hele verden.

Med drivstationer og
styreenheder der
automatisk forbedrer
arbejdsydelsen.

Med kompromisløs
kvalitet, hvis høje
standarder gør det
daglige arbejde en
del nemmere.

Med en omfattende
know-how inden for
vor tids vigtigste
brancher.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Med en global
tilstedeværelse for
hurtige og
overbevisende
løsninger.
Overalt.

Med innovative
ideer, hvor
morgendagen
allerede rummer
fremtidens løsning.

Med en internetadgang der giver
24-timers adgang til
oplysninger og
opdateringer.

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

