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Σηµαντικές Σηµειώσεις
Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιητικές οδηγίες

1
1

Σηµαντικές Σηµειώσεις

1.1

Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιητικές οδηγίες

Οδηγίες λειτουργίας

Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες ασφαλείας και τις προειδοποιητικές οδηγίες που
περιλαµβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο!

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Πιθανές συνέπειες: Πολύ σοβαροί ή θανάσιµοι τραυµατισµοί.

Κίνδυνος
Πιθανές συνέπειες: Πολύ σοβαροί ή θανάσιµοι τραυµατισµοί.

Επικίνδυνη κατάσταση
Πιθανές συνέπειες: Ελαφροί τραυµατισµοί ή µικροτραυµατισµοί.

Επιβλαβής κατάσταση
Πιθανές συνέπειες: Ζηµιές στη µονάδα και στο περιβάλλον.

Υποδείξεις και χρήσιµες πληροφορίες.

Το παρόν έγγραφο περιέχει απαιτήσεις ασφαλείας και επιπλέον πληροφορίες για το
φρένο διπλού δίσκου BMG..T για χρήση σε εφαρµογές σκηνικών.
Προϋπόθεση για τη µη ελαττωµατική λειτουργία και για την ικανοποίηση όλων των
αξιώσεων της εγγύησης είναι η τήρηση των πληροφοριών που περιέχονται στις οδηγίες
λειτουργίας. Συνεπώς, διαβάστε τις οδηγίες λειτουργίας προτού ξεκινήσετε να
εργάζεστε µε το φρένο! Οι οδηγίες λειτουργίας περιέχουν σηµαντικές πληροφορίες για
το σέρβις και θα πρέπει να φυλάσσονται κοντά στη µονάδα. Το παρόν έγγραφο
συµπληρώνει τις οδηγίες χρήσης "Ηλεκτροκινητήρες AC, Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες"
και περιορίζει τις σηµειώσεις εφαρµογής σύµφωνα µε τις ακόλουθες πληροφορίες.
Οι οδηγίες του παρόντος εντύπου πρέπει να τηρούνται αυστηρά για εφαρµογές
ασφαλείας. Αυτό ισχύει συγκεκριµένα για τις απαιτήσεις της ασφαλιστικής
εταιρίας του εργοδότη και της TÜV.
Αποκοµιδή
αποβλήτων

Αυτό το προϊόν αποτελείται από:
•

Σίδηρο

•

Χαλκό

•

Αλουµίνιο

•

Πλαστικό

Παρακαλούµε, απορρίπτετε τα απόβλητα εξαρτήµατα σύµφωνα µε τους
ισχύοντες κανονισµούς.
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Οδηγίες ασφαλείας
Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιητικές οδηγίες
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Οδηγίες ασφαλείας

Γενικές
πληροφορίες

•

Οι απαιτήσεις για το ρελέ διακοπής έκτακτης ανάγκης και τις επιτρεπόµενες
παραλλαγές κυκλωµάτων, καθορίζονται λεπτοµερώς στις επόµενες ενότητες και
πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

•

Ο κατασκευαστής του συστήµατος/ µηχανήµατος πρέπει να πραγµατοποιεί
µια ανάλυση κινδύνου συγκεκριµένα για το σύστηµα/ µηχάνηµα. Η χρήση
φρένων διπλού δίσκου BMG..T για εφαρµογές σκηνικών πρέπει να
λαµβάνεται υπόψη σε αυτή την ανάλυση.

•

Ο διακόπτης της εξωτερικής τροφοδοσίας για τα φρένα πρέπει να
συµµορφώνεται τουλάχιστον µε την κατηγορία 3 του προτύπου EN 954-1 ή µε
ένα συγκρίσιµο εθνικό πρότυπο.

•

Σε κανονική λειτουργία, ο µοχλός χειροκίνητης αποσύµπλεξης του φρένου
δεν πρέπει να προσαρτάται. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η κατά λάθος
αποσύµπλεξη του φρένου. Το φρένο δεν πρέπει να µετατρέπεται ώστε να
επιτρέπει χειροκίνητη αποσύµπλεξη µε δυνατότητα µανδάλωσης.

•

Παρακαλούµε, λάβετε επίσης υπόψη σας τις συµπληρωµατικές οδηγίες
ασφαλείας που περιέχονται στις επί µέρους ενότητες του παρόντος εγχειριδίου.

•

Κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και µετά, στα φρένα υπάρχουν ηλεκτροφόρα και
κινούµενα µέρη, ενώ η επιφάνειά τους µπορεί να καίει.

•

Κάθε εργασία που έχει σχέση µε τη µεταφορά, αποθήκευση,
εγκατάσταση/τοποθέτηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή
µπορεί να εκτελείται µόνο από ειδικευµένους τεχνικούς, τηρώντας
– Τις αντίστοιχες αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας και τα διαγράµµατα
συνδεσµολογίας
– Τις συγκεκριµένες διατάξεις και απαιτήσεις που ισχύουν για το σύστηµα
– Τις εθνικές/περιφερειακές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη
ατυχηµάτων

•

Σοβαρές σωµατικές βλάβες και υλικές ζηµιές µπορούν να προκληθούν από
– Κακή χρήση
– Κακή εγκατάσταση ή χειρισµό
– Αφαίρεση των απαραίτητων προστατευτικών καλυµµάτων ή του κελύφους, ενώ
αυτό δεν επιτρέπεται

Προοριζόµενη
χρήση

Μεταφορά

•

Εάν πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες στο ηλεκτρικό τµήµα του συστήµατος,
τότε η τάση τροφοδοσίας πρέπει να διακοπεί.

•

Τα φρένα διπλού δίσκου BMG..T είναι πιστοποιηµένα ως ασφαλή εξαρτήµατα κινητού
εξοπλισµού πτήσης ή συστηµάτων ανάρτησης σκηνικών για εφαρµογές σκηνικών
σύµφωνα µε τα πρότυπα DIN 56925, DIN 56921-11 και DIN 56950. Οι ηλεκτροµειωτήρες
µε φρένα BMG..T πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις στα παραπάνω πρότυπα. Η
ενότητα "Κινητήριοι µηχανισµοί" συγκεκριµένα πρέπει να τηρείται.

•

Τα τεχνικά δεδοµένα και τις πληροφορίες, σχετικά µε τους κατάλληλους όρους
λειτουργίας µπορείτε να τα βρείτε στην πινακίδα αναγνώρισης και τα εγχειρίδια.

•

∆εν είναι δυνατή η τοποθέτηση των φρένων διπλού δίσκου BMG..T ως πρόσθετου
εξοπλισµού.

•

Είναι απαραίτητο να τηρούνται όλες οι πληροφορίες που καθορίζονται στα
προαναφερθέντα!

•

Επιθεωρήστε το µηχάνηµα για τυχόν ζηµιές που µπορεί να έχει υποστεί κατά τη
µεταφορά, αµέσως µετά την παραλαβή του. Ενηµερώστε τη µεταφορική εταιρία
αµέσως. Μπορεί να χρειαστεί να µη θέσετε σε λειτουργία το µηχάνηµα.
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Πιστοποιητικό
Οδηγίες ασφαλείας και προειδοποιητικές οδηγίες

3
3

Πιστοποιητικό
Η ακόλουθη πιστοποίηση είναι διαθέσιµη για το φρένο διπλού δίσκου BMG..T για
εφαρµογές σκηνικών:
•

Πιστοποιητικό
προϊόντος
του
Rheinisch-Westfalischen
Überwachungs-Vereins e.V. (RW TÜV)

Technischen

Οι εκθέσεις πιστοποίησης που συνοδεύουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά πρέπει να
τηρούνται. Οι συνθήκες αναγράφονται στο παρόν έγγραφο. Οι ενότητες "Σηµειώσεις για
την ασφάλεια" και "Εγκατάσταση/ Εκκίνηση" πρέπει να τηρούνται συγκεκριµένα.

Εικόνα 1: Πιστοποιητικό προϊόντος
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∆οµή του φρένου BMG..T για σκηνικά
Βασική δοµή

4

∆οµή του φρένου BMG..T για σκηνικά

4.1

Βασική δοµή

4

Η παρακάτω τοµή στοχεύει στο να εξηγήσει τη γενική δοµή. Μοναδικός σκοπός της είναι
να διευκολύνει την αντιστοίχηση των εξαρτηµάτων µε τους καταλόγους ανταλλακτικών.
Ανάλογα µε το µέγεθος και την έκδοση του φρένου, µπορεί να υπάρξουν αποκλίσεις!
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4.2

Καπάκι κινητήρα προς την πλευρά
του φρένου
Πλάκα πίεσης
Ελατήριο φρένου
Στατικός δίσκος φρένου
Χειροκίνητη αποσύµπλεξη
Πλήρες σώµα πηνίου φρένου
Αµφικόχλιο
Κωνικό σπειροειδές ελατήριο
Εξαγωνικό παξιµάδι
Πείρος
Αµφικόχλιο
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Εικόνα 2: Βασική δοµή του φρένου BMG..T
42

95

Εξαγωνικό παξιµάδι
∆ακτύλιος πίεσης
Ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης
Κόντρα ελατήριο
Πλήρης δίσκος φρένου
∆ακτυλιοειδές ελατήριο
Πλάκα παρεµβύσµατος από
ανοξείδωτο χάλυβα
∆ακτύλιος στεγανοποίησης
Σύρµα σύσφιξης
Ελατήριο φρένου, κόκκινο

Ονοµασία µονάδας
Οι ακόλουθοι συνδυασµοί ηλεκτροκινητήρα/ φρένου είναι επιτρεπόµενοι για εφαρµογές
σκηνικών:
Τύπος φρένου

Για µέγεθος ηλεκτροκινητήρα

BMG4T

90/100

BMG8T

112-132S

BMG15T

132M-160M
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Ονοµαστική ροπή
φρεναρίσµατος [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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Εγκατάσταση / Εκκίνηση
Μηχανολογική εγκατάσταση
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Εγκατάσταση / Εκκίνηση

5.1

Μηχανολογική εγκατάσταση
•

Σε κανονική λειτουργία, ο µοχλός χειροκίνητης αποσύµπλεξης του φρένου
δεν πρέπει να προσαρτάται. Με αυτό τον τρόπο αποτρέπεται η κατά λάθος
αποσύµπλεξη του φρένου.

•

Ο ηλεκτροµειωτήρας µπορεί να εγκατασταθεί µόνον εφόσον
•
•

5.2

O ηλεκτροµειωτήρας είναι ανέπαφος (δεν έχει πάθει ζηµιές κατά τη µεταφορά ή
την αποθήκευσή του)
Eίναι βέβαιο ότι ικανοποιούνται οι εξής απαιτήσεις:
– H θερµοκρασία περιβάλλοντος είναι µεταξύ -25 °C και +40 °C
– Απουσία λαδιών, oξέων, αερίων, αναθυµιάσεων, ακτινοβολίας, κλπ.,
– Υψόµετρο εγκατάστασης, µέγ. 1000 µέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας

Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
•

Όσον αφορά στην ασφάλεια του διακόπτη, πρέπει να συµµορφώνεται
τουλάχιστον µε την κατηγορία 3 του προτύπου EN 954-1 ή µε ένα συγκρίσιµο
εθνικό πρότυπο.

•

Η κατηγορία χρήσης των αυτόµατων διακοπτών του συστήµατος ελέγχου του
φρένου πρέπει να είναι τουλάχιστον AC-3 σύµφωνα µε το πρότυπο EN 60947-4-1 ή
ένα συγκρίσιµο εθνικό πρότυπο.

•

Το φρένο απελευθερώνεται ηλεκτρικά. Το φρένο εµπλέκεται µηχανικά όταν
διακόπτεται η τάση.
– Συνδέστε το φρένο σύµφωνα µε το διάγραµµα συνδεσµολογίας που παρέχεται
µαζί µε το φρένο.
– Η τάση τροφοδοσίας πρέπει να κυµαίνεται εντός του εύρους ονοµαστικής τάσης
του πηνίου του φρένου (δείτε ενότητα "Τεχνικά ∆εδοµένα").

•

Το φρένο πρέπει να χρησιµοποιείται µόνο µε το σύστηµα ελέγχου του φρένου της
SEW για το οποίο προορίζεται (δείτε ενότητα "Τεχνικά ∆εδοµένα").

•

Ελέγξτε τις διατοµές της γραµµής - ρεύµατα λειτουργίας (δείτε ενότητα
"Τεχνικά ∆εδοµένα").
– Εφαρµόστε την τάση φρεναρίσµατος σύµφωνα µε την πινακίδα αναγνώρισης.
– Συνδέστε το σύστηµα ελέγχου του φρένου σύµφωνα µε το διάγραµµα
συνδεσµολογίας που παρέχεται µαζί µε το φρένο.
– Στους ηλεκτροκινητήρες µε κλάση µόνωσης H, τοποθετήστε τον ανορθωτή
φρένου στον ηλεκτρολογικό πίνακα!
– Χρησιµοποιήστε µόνο χάλκινα καλώδια, µε τα ακόλουθα θερµοκρασιακά εύρη
λειτουργίας, ως καλώδια σύνδεσης: Εύρος θερµοκρασίας: 60/75 °C

5.3

8

•

Συµµορφωθείτε µε τις ισχύουσες διατάξεις που εκδίδονται από τους
αντίστοιχους ασφαλιστικούς οργανισµούς των εργαζοµένων, οι οποίες
αφορούν την προστασία απώλειας φάσης και τα αντίστοιχα
κυκλώµατα/τροποποιήσεις κυκλωµάτων!

•

Για την εκκίνηση, εκτός των σηµειώσεων ασφαλείας στις παρούσες οδηγίες
λειτουργίας, είναι απαραίτητη η συµµόρφωση µε τις σηµειώσεις ασφαλείας στις
οδηγίες λειτουργίας του ηλεκτροκινητήρα, όπως και µε τους νοµικούς και
ασφαλιστικούς όρους.

Εκκίνηση

Οδηγίες λειτουργίας – ∆ιπλό δισκόφρενο BMG..T για εφαρµογές σκηνικών

Επιθεώρηση / Συντήρηση
∆ιαστήµατα επιθεώρησης και συντήρησης

6

6.1

6

Επιθεώρηση / Συντήρηση
•

Χρησιµοποιείτε µόνο γνήσια ανταλλακτικά σύµφωνα µε τον έγκυρο κατάλογο
ανταλλακτικών!

•

Κάθε φορά που αντικαθιστάτε το πηνίο φρένου, εγκαθιστάτε παράλληλα και
καινούριο σύστηµα ελέγχου του φρένου (ανορθωτής)!

•

Οι ηλεκτροκινητήρες µπορεί να θερµανθούν υπερβολικά κατά τη λειτουργία τους κίνδυνος εγκαυµάτων!

•

Ασφαλίστε ή χαµηλώστε τον κινητό εξοπλισµό πτήσης και το σύστηµα ανάρτησης
σκηνικών (κίνδυνος πτώσης).

•

∆ιακόψτε την τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου και πάρτε τα µέτρα
σας ώστε να µην µπορεί να λειτουργήσει κατά λάθος!

∆ιαστήµατα επιθεώρησης και συντήρησης
Οι απαραίτητες περίοδοι επιθεώρησης / συντήρησης πρέπει να υπολογίζονται από τον
κατασκευαστή του συστήµατος σύµφωνα µε τα συγκεκριµένα έγγραφα
προγραµµατισµού έργου για µεµονωµένες εφαρµογές, σύµφωνα µε τις οδηγίες της
ασφαλιστικής εταιρίας του εργοδότη. Σύµφωνα µε τον κανονισµό "BGV C1" της
ασφαλιστικής εταιρίας του εργοδότη, τα φρένα για εφαρµογές σκηνικών πρέπει να
ελέγχονται µια φορά το χρόνο.
Τα φρένα BMG..T µπορούν να αποσυναρµολογούνται µόνο από εξειδικευµένο
προσωπικό.
Κατά τη συντήρηση, ο κινητός εξοπλισµός πτήσης ή το σύστηµα ανάρτησης
σκηνικών δεν πρέπει να υποβάλλεται σε φορτίο.

6.2

Έλεγχος της λειτουργίας φρεναρίσµατος διπλού κυκλώµατος
Τα φρένα BMG..T πρέπει να ελέγχονται τόσο στατικά όσο και δυναµικά. Ο στατικός
έλεγχος ίσως να µην είναι κατάλληλος για ορισµένες εφαρµογές (λόγω της υψηλότερης
ροπής αναφοράς). Ο χειριστής του συστήµατος καθορίζει τη διαδικασία που πρόκειται
να χρησιµοποιηθεί όπως και τη συχνότητα πραγµατοποίησης του ελέγχου (δείτε τις
περιόδους επιθεώρησης και συντήρησης).
Ο παρακάτω πίνακας αναγράφει τις ονοµαστικές τιµές της ροπής αναφοράς που πρέπει
να εφαρµοστεί. Ανεξάρτητα από τη διαδικασία επιθεώρησης και δοκιµής που θα
χρησιµοποιηθεί, η δοκιµή θα πρέπει να πραγµατοποιείται µόνο από
εξειδικευµένο προσωπικό!
Τύπος
φρένου
BMG4T
BMG8T
BMG15T

Ονοµαστική ροπή
φρεναρίσµατος

Επιτρεπόµενη
ροπή φορτίου

∆υναµική ροπή
αναφοράς

Στατική ροπή
αναφοράς

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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Επιθεώρηση / Συντήρηση
Έλεγχος της λειτουργίας φρεναρίσµατος διπλού κυκλώµατος

6
∆υναµικός
έλεγχος
σύµφωνα µε τα
πρότυπα DIN
56921 ή DIN
56925

Τα φρένα BMG..T διαθέτουν διπλό κύκλωµα φρεναρίσµατος. Εάν αστοχήσει το ένα
κύκλωµα φρεναρίσµατος, το άλλο µπορεί να συγκρατήσει το φορτίο. Η ακόλουθη
ενότητα περιγράφει τον τρόπο ελέγχου της αποτελεσµατικότητας αυτού του εφεδρικού
συστήµατος φρεναρίσµατος. Η αποτελεσµατικότητα ελέγχεται σύµφωνα µε τις
περιόδους που καθορίζονται από το χειριστή του συστήµατος (δείτε τα διαστήµατα
επιθεώρησης και συντήρησης). Για τον έλεγχο της αποτελεσµατικότητας, ένας από τους
δύο δίσκους του φρένου αποµακρύνεται από τη ροή ισχύος εισάγοντας αποστάτες.
1. Ασφαλίστε ή χαµηλώστε τον κινητό εξοπλισµό πτήσης και το σύστηµα
ανάρτησης σκηνικών (κίνδυνος πτώσης)!
2. Αφαιρέστε τον προστατευτικό θόλο και τον κωδικοποιητή.
3. Αφαιρέστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης.
4. Αποσυµπλέξτε χειροκίνητα ή ηλεκτρικά το φρένο.
5. Αποµακρύνετε ένα δίσκο του φρένου από τη ροή ισχύος εισάγοντας τρεις αποστάτες
επάνω από τα αµφικόχλια (δείτε Εικόνα 3 στη Σελίδα 11). Όταν κάνετε το
παραπάνω, ξεβιδώστε τις βίδες ρύθµισης των αποστατών µέχρι να εφαρµοστεί
πλήρως το διάκενο αέρα στο γεφυρωµένο δίσκο του φρένου.
6. Ρυθµίστε το διάκενο αέρα λειτουργίας του δίσκου του φρένου στη ροή ισχύος στα
0,25 mm. Σε αυτό το σηµείο ο ηλεκτροκινητήρας του φρένου είναι ελεύθερος να
περιστρέφεται!
7. Εφαρµόστε το φρένο.
8. Το σύστηµα φρένου στη ροή ισχύος, δηλαδή αυτό που δεν έχει γεφυρωθεί
χρησιµοποιώντας αποστάτες, πρέπει να µπορεί να αντεπεξέρχεται στις ονοµαστικές
τιµές της δυναµικής ροπής αναφοράς που αναγράφονται στο ακόλουθο πίνακα, δηλ.
125 % της επιτρεπόµενης ροπής φορτίου.
Τύπος
φρένου
BMG4T
BMG8T
BMG15T

Ονοµαστική ροπή
φρεναρίσµατος

Επιτρεπόµενη
ροπή φορτίου

∆υναµική ροπή
αναφοράς

Στατική ροπή
αναφοράς

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.

Αφαιρέστε τους αποστάτες.

10.

Επαναλάβετε τα σηµεία 4 έως 9 για το δεύτερο δίσκο του φρένου.

11.

Ρυθµίστε και πάλι το διάκενο αέρα λειτουργίας.

12.

Τοποθετήστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης.

13.

Προσαρτήστε τον κωδικοποιητή και τον προστατευτικό θόλο.

Εάν ένα από τα συστήµατα φρένου δεν µπορεί να αντεπεξέρθει µε την
καθορισµένη δυναµική ροπή, διακόψτε αµέσως τη δοκιµή. Αυτό σηµαίνει ότι η
λειτουργία φρεναρίσµατος διπλού κυκλώµατος δεν είναι εξασφαλισµένη.
Σταµατήστε τον κινητό εξοπλισµό πτήσης ή το σύστηµα ανάρτησης σκηνικών,
αφαιρέστε το φρένο και ελέγξτε το.
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Επιθεώρηση / Συντήρηση
Έλεγχος της λειτουργίας φρεναρίσµατος διπλού κυκλώµατος

6

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

Εικόνα 3: Έλεγχος της λειτουργίας διπλού κυκλώµατος φρεναρίσµατος µε αποστάτες

54248AXX

[1] Αποστάτης (3x)
[2] ∆ιάκενο αέρα
[3] Βίδα ρύθµισης
[4] ∆ίσκος φρένου εκτός ροής ισχύος
[5] ∆ίσκος φρένου εντός ροής ισχύος

Οδηγίες λειτουργίας – ∆ιπλό δισκόφρενο BMG..T για εφαρµογές σκηνικών

11

Επιθεώρηση / Συντήρηση
Εξυπηρέτηση πελατών

6

Στατικός έλεγχος

Τα φρένα της σειράς BMG..T διαθέτουν διπλό κύκλωµα φρεναρίσµατος. Η
επιτρεπόµενη ροπή φορτίου κατά τη λειτουργία είναι πολύ µικρότερη από την
ονοµαστική ροπή φρεναρίσµατος.
Προτού πραγµατοποιήσετε το στατικό έλεγχο που περιγράφεται στο παρόν, πρέπει να
εξασφαλίσετε ότι τα εξαρτήµατα µετάδοσης κίνησης είναι επαρκώς ανθεκτικά για να
αντεπεξέρθουν στις ονοµαστικές τιµές της δοκιµής. Η αντοχή πρέπει να αποδεικνύεται
από πριν.
Ο στατικός έλεγχος χρησιµοποιείται για τη δοκιµή της συνολικής ροπής φρεναρίσµατος
των µεµονωµένων δίσκων του φρένου, δηλαδή τα κυκλώµατα φρεναρίσµατος
υποβάλλονται ταυτόχρονα σε φορτίο. Επιλέξτε τη στατική ροπή αναφοράς σύµφωνα µε
τον ακόλουθο πίνακα και εφαρµόστε τη ροπή αφού έχετε ασφαλίσει ή χαµηλώσει τον
κινητό εξοπλισµό πτήσης και το σύστηµα ανάρτησης σκηνικών.
Τύπος
φρένου
BMG4T
BMG8T
BMG15T

Ονοµαστική ροπή
φρεναρίσµατος

Επιτρεπόµενη
ροπή φορτίου

∆υναµική ροπή
αναφοράς

Στατική ροπή
αναφοράς

40 (2 x 20)
20 (2 x 10)

13

16

32

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

Για να ελέγξετε τους συντελεστές εφεδρείας και ασφάλειας σε µια δοκιµή, ως στατική
ροπή αναφοράς εφαρµόζεται το 250 % της επιτρεπόµενης ροπής φορτίου.
Εάν το σύστηµα δεν µπορεί να αντεπεξέρθει στην καθορισµένη στατική ροπή
κατά τη διάρκεια της δοκιµής, διακόψτε αµέσως τη δοκιµή. Αυτό σηµαίνει ότι η
λειτουργία φρεναρίσµατος διπλού κυκλώµατος δεν είναι εξασφαλισµένη.
Σταµατήστε τον κινητό εξοπλισµό πτήσης ή το σύστηµα ανάρτησης σκηνικών,
αφαιρέστε το φρένο και ελέγξτε το.

6.3

Εξυπηρέτηση πελατών
Αν χρειαστείτε τη βοήθεια της υπηρεσίας εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας µας,
παρακαλούµε δώστε τις παρακάτω πληροφορίες:
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•

∆εδοµένα που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης (πλήρη)

•

Φύση και έκταση της βλάβης

•

Χρονική στιγµή και συνθήκες των περιφερειακών κάτω από τις οποίες
παρουσιάστηκε η βλάβη

•

Εκτιµώµενη αιτία
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Τεχνικά ∆εδοµένα
Ονοµαστικές τιµές ροπής φρεναρίσµατος BMG..T

7

Τεχνικά ∆εδοµένα

7.1

Ονοµαστικές τιµές ροπής φρεναρίσµατος BMG..T
Τύπος
φρένου

Για
µέγεθος
ηλεκτροκιν
ητήρα

BMG4T

90/100

BMG8T

112-132S

BMG15T

132M160M

∆ιάκενο
λειτουργίας

[mm]

Ονοµαστική
ροπή

ελάχ.

µέγ.

[Nm]

στάντ
αρ

40 (2 x 20)

Τύπος και
αριθµός
ελατηρίων
φρένου

3

20 (2 x 10)
0.6

i

f

n

7

P Hz

Ρυθµίσεις ροπής φρεναρίσµατος

[mm]

0.2

kVA

6

75 (2 x 37.5)

3

37 (2 x 18.5)
150 (2 x 75)

κόκκι
νη

6
3

100 (2 x 50)

6

Κωδικός παραγγελίας
ελατηρίων φρένου

στάνταρ

κόκκινη

135 150 8

135 151 6

184 845 3

135 570 8

184 486 5

184 487 3

Μετά τη δοκιµαστική λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα, µπορεί να παρουσιαστούν
αποκλίσεις ± 0.05 mm στο διάκενο αέρα λειτουργίας, οι οποίες προκαλούνται από
ανοχές παραλληλισµού στο δίσκο του φρένου.

7.2

Συστήµατα ελέγχου φρένου
Ο SEW-EURODRIVE ορίζει τα ακόλουθα συστήµατα ελέγχου φρένων ως
τυποποιηµένα σε συνδυασµό µε φρένα της σειράς BMG..T για εγκατάσταση σε πίνακες
συνδεσµολογίας:
BMG4T

BMG8T

BMG15T

Τροφοδοσία

BG

BGE

BGE

Τροφοδοσία 24 VDC

BS

BSG

BSG

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το σύστηµα ελέγχου φρένου σε έναν ηλεκτρικό πίνακα, o
SEW-EURODRIVE ορίζει τα ακόλουθα συστήµατα ελέγχου φρένων ως τυποποιηµένα
σε συνδυασµό µε φρένα της σειράς BMG..T:
Τροφοδοσία
Τροφοδοσία 24 VDC

BMG4T

BMG8T

BMG15T

BMS

BME

BME

BS

BSG

BSG

Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε κάποιο άλλο σύστηµα ελέγχου φρένων, επικοινωνήστε µε
τoν SEW-EURODRIVE για να συζητήσετε τις δυνατότητες.

Οδηγίες λειτουργίας – ∆ιπλό δισκόφρενο BMG..T για εφαρµογές σκηνικών
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kVA

7

i
7.3

f

n

Τεχνικά ∆εδοµένα
Ονοµαστικό ρεύµα BMG..T

P Hz

Ονοµαστικό ρεύµα BMG..T
BMG4T

BMG8T

BMG15T

90-100

112-132S

132M-160M

Μέγ. ονοµαστική ροπή
φρεναρίσµατος [Nm]

40

75

150

Ισχύς φρεναρίσµατος [W]

50

65

95

-

6.3

7.5

BMG4T

BMG8T

BMG15T

IH [AAC]

IH [AAC]

IH [AAC]

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα

Λόγος ρεύµατος εισροής IB/IH
Ονοµαστική τάση VN

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) Συνεχές ρεύµα µε τροφοδοσία DC
2) Συνεχές ρεύµα σε λειτουργία BSG
IB Ρεύµα επιτάχυνσης - ρεύµα εισροής σύντοµης διάρκειας
IH Ενεργός (r.m.s.) τιµή ρεύµατος συγκράτησης στους αγωγούς σύνδεσης προς τον
ανορθωτή φρένου SEW
UN Ονοµαστική τάση (εύρος ονοµαστικών τάσεων)
Επιτρεπόµενες ανοχές για ονοµαστική τάση: Εύρος ονοµαστικής τάσης ± 10 %
Παράδειγµα: Ονοµαστική τάση 230 VAC
Κατώτερο 208 VAC -10 %
Ανώτερο 233 VAC +10 %
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Πώς κρατάµε τον κόσµο σε κίνηση

Με ανθρώπους
που σκέπτονται
γρήγορα και
αναπτύσσουν το
µέλλον µαζί σας.

Με ένα δίκτυο
εξυπηρέτησης
που είναι πάντα
κοντά σας σε
όλον τον κόσµο.

Με µηχανισµούς κίνησης
και συστήµατα ελέγχου
που βελτιώνουν
αυτόµατα την
παραγωγικότητά σας.

Με ένα ευρύτατο
Know-how στους
βασικότερους
βιοµηχανικούς τοµείς
της εποχής µας.

Με ποιότητα υψηλών
προδιαγραφών, χωρίς
συµβιβασµούς, ώστε η
καθηµερινή εργασία να
γίνεται όλο και πιο απλή.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Με παγκόσµια παρουσία
για γρήγορες και
αποτελεσµατικές λύσεις.
Σε κάθε µέρος του κόσµου.

Με νεωτεριστικές ιδέες
που προσφέρουν
σήµερα λύσεις για
προβλήµατα του αύριο.

Με παρουσία στο
διαδίκτυο, που
παρέχει 24 ώρες
την ηµέρα
πρόσβαση σε
πληροφορίες και
σε αναβαθµίσεις
λογισµικού.

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

