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Pomembna opozorila
Varnostni nasveti in opozorila

1
1

Pomembna opozorila

1.1

Varnostni nasveti in opozorila

Navodila za uporabo

Obvezno upoštevajte zapisane varnostne nasvete in opozorila!

Nevarnost udara električnega toka.
Možne posledice: Smrt ali težje poškodbe.

Nevarnost.
Možne posledice: Smrt ali težje poškodbe.

Nevarne situacije.
Možne posledice: Lažje ali neznatne poškodbe.

Škodljive situacije.
Možne posledice: Poškodbe na napravi in okolici.

Nasveti za uporabo ter koristne informacije.

V dokumentu so opisani varnostno tehnični pogoji in dopolnitve za uporabo dvokrožne
kolutne zavore BMG..T za uporabo v gledališču.
Upoštevanje navodil za uporabo je pogoj za nemoteno delovanje in izpolnjevanje
morebitnih garancijskih zahtev. Zato priporočamo, da pred prvo uporabo zavore pozorno
preberete navodila za uporabo! V navodilih za uporabo so opisana pomembna navodila
za servisiranje; zato jih hranite v bližini naprave. Dokument dopolnjuje navodila za
uporabo: "Trifazni motorji, asinhroni servomotorji" in omejuje opozorila za uporabo v
skladu z naslednjimi podatki.
Za varno uporabo obvezno upoštevajte zapise v tem dokumentu. To še posebej
velja za poročila o testiranju gospodarskega združenja in TÜV.
Odstranjevanje
odpadkov

Izdelek je sestavljen iz:
•

železa

•

bakra

•

aluminija

•

plastike

Dele odstranjujte v skladu z ustreznimi veljavnimi predpisi.
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Varnostna opozorila
Varnostni nasveti in opozorila
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Varnostna opozorila

Splošna navodila

•

Zahteve za napravo za varnostni izklop in odobrene priključne izvedbe so natančno
predpisane v naslednjih odsekih. Dosledno jih upoštevajte.

•

V povezavi s proizvajalcem naprave/stroja v vsakem primeru izvedite analizo
tveganja za tipično sestavo naprave/stroja. Ob tem upoštevajte uporabo
dvokrožne kolutne zavore BMG..T za uporabo v gledališču.

•

Stikalna oprema zunanje napajalne napetosti zavore mora ustrezati vsaj
kategoriji 3 po standardu EN 954-1 oz. enakovrednemu državnemu standardu.

•

Ročni vzvod za popustitev zavore v normalnem obratovanju ne sme biti
pritrjen, da se prepreči nehotena popustitev zavore. Zavore ni dovoljeno
predelati na zaklenjeno ročno popustitev.

•

Upoštevajte tudi dodatna varnostna opozorila v posameznih poglavjih navodil
za uporabo.

•

Med in po obratovanju so zavore pod električno napetostjo, nekateri deli se
premikajo, površine so lahko vroče.

•

Vsa dela v zvezi s prevozom, skladiščenjem, namestitvijo/montažo,
priključitvijo, zagonom, vzdrževanjem in popravili lahko izvajajo samo
strokovno usposobljene osebe, ki morajo obvezno upoštevati:
– ustrezna podrobna navodila za uporabo in vezalne načrte,
– posebne predpise in zahteve v povezavi s sistemom,
– državne oz. regionalne predpise glede varnosti in preprečevanja nezgod.

•

Težje poškodbe oseb in opreme so lahko posledica
– nepravilne uporabe,
– nepravilne namestitve ali neustreznega upravljanja stroja,
– nedovoljene odstranitve obveznih zaščitnih pokrovov ali ohišja.

Namenska
uporaba

Prevoz

•

Za izvedbo posegov na električnem delu sistema izklopite napajalno napetost.

•

Dvokrožne kolutne zavore BMG..T so certificirane po standardih DIN 56925, DIN
56921-11 in DIN 56950 kot varnostne komponente premične opreme za uporabo v
gledališčih. Pogoni, ki so opremljeni z zavoro BMG..T, morajo izpolnjevati zahteve
prej omenjenih standardov. Še posebej upoštevajte navodila iz poglavja "Pogonske
naprave".

•

Tehnični podatki in podrobnosti o dovoljenih pogojih delovanja so napisani na napisni
tablici in v dokumentih.

•

Dvokrožne kolutne zavore BMG..T ni možno dodatno opremiti.

•

Obvezno upoštevajte vse specifične informacije!

•

Takoj po prejemu preverite pošiljko glede povzročitve morebitnih poškodb med
prevozom. V primeru poškodb takoj obvestite prevozno podjetje. Morda bo potrebno
preprečiti zagon motorja.
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Certifikat
Varnostni nasveti in opozorila

3
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Certifikat
Za dvokrožne kolutne zavore BMG..T za uporabo v gledališču so na voljo naslednji
dokumenti:
•

Certifikat o izdelku RW TÜV (Rensko-Westfalsko združenje za tehnični nadzor)

Upoštevajte pripadajoča poročila o preizkušanju, ki so priložena certifikatom. Pogoji
preizkušanja so zapisani v teh dokumentih. Še posebej natančno upoštevajte navodila
iz poglavij "Varnostna opozorila" in "Namestitev/zagon".

Silka 1: Certifikat o izdelku
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Sestavni deli gledališke zavore BMG..T
Načelna sestava

4

Sestavni deli gledališke zavore BMG..T

4.1

Načelna sestava

4

Naslednja slika prereza prikazuje načelno sestavo. Uporabite jo kot pomoč pri naročanju
rezervnih delov. Možna so odstopanja v odvisnosti od velikosti in izvedbe zavore!
69
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Silka 2: Načelna sestava zavore BMG..T
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4.2

Zavorni ščitnik ležaja
Pritisna plošča
Zavorna vzmet
Zavorna lamela
Ročni vzvod za popustitev
Kompletni tuljavnik
Zatični vijak
Stožčasta vzmet
Šesteroroba matica
Spojni zatič
Zatični vijak

61
65
66
67
68
69
73
95
157
265

59

Šesteroroba matica
Pritisni obroč
Tesnilni obroč
Izravnalna vzmet
Kompletni zavorni disk
Obročna vzmet
Niro plošča
Tesnilni obroč
Tračna sponka
Zavorna vzmet, rdeča

Oznaka tipa
Za uporabo v gledališču so dopustne naslednje kombinacije motorja in zavore:
Tip zavore

Za velikost motorja

BMG4T

90/100

BMG8T

112-132S

BMG15T

132M-160M
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Nazivni zavorni moment [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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Namestitev/zagon
Namestitev stroja

5
5

Namestitev/zagon

5.1

Namestitev stroja
•

Ročni vzvod za popustitev zavore v normalnem obratovanju ne sme biti
pritrjen, da se prepreči nehotena popustitev zavore.

•

Pogonsko enoto lahko namestite, če
•
•

5.2

je pogonska enota nepoškodovana (ni prišlo do poškodb med prevozom in
skladiščenjem),
so izpolnjene naslednje zahteve:
– temperatura okolice med -25 °C in +40 °C,
– brez olj, kislin, plinov, hlapov, sevanja itd.
– najvišja nadmorska višina namestitve je 1000 m.

Električna napeljava
•

Varnost stikalne opreme mora ustrezati vsaj kategoriji 3 po standardu EN 954-1
oz. enakovrednemu državnemu standardu.

•

Razred uporabe odklopnikov zavornega krmilnega sistema mora biti vsaj AC-3
po standardu EN 60947-4-1 oz. enakovrednemu državnemu standardu.

•

Zavora se popušča električno. Po izključitvi napetosti je popuščanje zavore
mehansko.
– Zavoro priključite po vezalnem načrtu, ki je priložen zavori.
– Napajalna napetost mora ležati znotraj nazivnega napetostnega območja zavorne
tuljave (glejte poglavje "Tehnični podatki").

•

Zavora se lahko uporablja samo v povezavi z zavornim krmilnim sistemom SEW
(glejte poglavje "Tehnični podatki").

•

Preverite preseke žic - obratovalni tokovi (glejte poglavje "Tehnični podatki").
–
–
–
–

5.3
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Priključite zavorno napetost v skladu s podatki na imenski tablici.
Zavorni krmilni sistem priključite po priloženem vezalnem načrtu.
Pri motorjih toplotnega razreda H vgradite zavorni usmernik v stikalno omaro!
Za priključno napeljavo uporabite samo bakrene kable z naslednjim
temperaturnim območjem: Temperaturno območje: 60 / 75 °C

•

Za zaščito pred faznim izpadom in z njim povezanimi spremembami v
tokokrogih upoštevajte veljavne predpise, ki jih je izdala gospodarska
zbornica!

•

Pred zagonom sistema poleg varnostnih opozoril iz teh navodil za uporabo obvezno
preberite tudi varnostna opozorila v navodilih za uporabo motorja ter zakonske
predpise in predpise gospodarskega združenja.

Zagon
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Servis in vzdrževanje
Intervali servisnih in vzdrževalnih del
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6.1

6

Servis in vzdrževanje
•

Uporabljajte samo originalne rezervne dele, ki ustrezajo veljavnemu seznamu
sestavnih delov!

•

Pri zamenjavi zavorne tuljave vedno zamenjajte tudi zavorni krmilni sistem!

•

Motorji se med delovanjem zelo segrejejo - nevarnost opeklin!

•

Zavarujte premično opremo ali jo spustite (nevarnost padanja)!

•

Pred začetkom del odklopite napetost z motorja in zavore in ju zavarujte pred
nenamernim priklopom na napetost!

Intervali servisnih in vzdrževalnih del
Priporočljive časovne intervale za servisiranje in vzdrževanje mora izračunati projektant
za posamezni sistem v skladu s projektno dokumentacijo proizvajalca in s predpisi, ki jih
je izdala gospodarska zbornica. V skladu s predpisom gospodarske zbornice "BGV C1"
je potrebno zavore za uporabo v gledališčih preverjati enkrat letno.
Zavoro BMG..T lahko razstavljajo samo strokovno usposobljene osebe.
Pri vzdrževalnih delih mora biti premična oprema neobremenjena.

6.2

Preverjanje delovanja dvokrožne zavore
Zavore BMG..T lahko preverite statično in dinamično. Statično preverjanje za nekatere
primere uporabe ni primerno (npr. zaradi previsokega momenta testiranja). Upravljalec
sistema mora določiti prave postopke testiranje v ustreznih časovnih intervalih (preberite
poglavje Intervali servisnih in vzdrževalnih del).
Ustrezni momenti testiranja so predstavljeni v naslednji razpredelnici. Preverjanja lahko
ne glede na predpisane postopke opravljajo samo strokovno usposobljene osebe!
Tip zavore

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Nazivni
zavorni
moment

Dovoljeni
moment
obremenitve

Dinamični
moment
testiranja

Statični
moment
testiranja

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

Navodila za uporabo – Dvokrožna kolutna zavora za uporabo v gledališču BMG..T

9

6

Servis in vzdrževanje
Preverjanje delovanja dvokrožne zavore

Dinamično
testiranje po DIN
56921 oz. DIN
56925

Zavore BMG..T delujejo po principu dvokrožne zavore. Zaviranje bremena ob izpadu
enega zavornega kroga prevzame drugi krog. Spodaj je opisan način preverjanja
učinkovitosti tega zavornega sistema. Učinkovitost preverjajte v časovnih intervalih, ki
jih je predpisal upravljalec sistema (preberite poglavje Intervali servisnih in vzdrževalnih
del). Preverjanje učinkovitosti izvedite tako, da vsakokrat iz močnostnega kroga
odklopite po en zavorni disk - z vstavljanjem distančne zagozde.
1. Zavarujte premično opremo ali jo spustite (nevarnost padanja)!
2. Odstranite zaščitni pokrov in dajalnik.
3. Odstranite tesnilni obroč.
4. Električno ali ročno popustite zavoro.
5. Iz močnostnega kroga odstranite en zavorni disk - nad stebelne vijake vstavite tri
distančne zagozde (Slika 3, Stran 11). Nastavitvene vijake distančnih zagozd
popustite toliko, da se zračna reža v celoti prilega na premoščeni zavorni disk.
6. Zračno režo zavornega diska v močnostnem krogu nastavite na 0,25 mm. Zavorni
motor se v tem trenutku prosto vrti!
7. Uporabite zavoro.
8. Zavorni sistem v močnostnem krogu (to je sistem, ki ni premoščen) mora biti
sposoben prestati dinamični moment testiranja po spodnji razpredelnici, t.j. 125 %
dovoljenega momenta obremenitve.
Tip zavore

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Nazivni
zavorni
moment

Dovoljeni
moment
obremenitve

Dinamični
moment
testiranja

Statični
moment
testiranja

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. Odstranite distančne zagozde.
10.Ponovite korake 4 do 9 na drugem zavornem disku.
11.Ponovno nastavite zračno režo.
12.Namestite tesnilni obroč.
13.Namestite zaščitni pokrov in dajalnik.
Če eden izmed zavornih sistemov ne prestane testiranja na dinamični moment,
testiranje takoj prekinite. To pomeni, da delovanje dvokrožne zavore ni
zagotovljeno. Zaustavite premično opremo ter odstranite in preverite zavoro.
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Servis in vzdrževanje
Preverjanje delovanja dvokrožne zavore

6

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

Silka 3: Preverjanje delovanja dvokrožne zavore s pomočjo distančnih zagozd

54248AXX

[1] Distančna zavora (3x)
[2] Zračna reža
[3] Nastavitveni vijak
[4] Premoščen zavorni disk
[5] Zavorni disk v močnostnem krogu
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Servis in vzdrževanje
Pomoč strankam

6
Statično
preverjanje

Zavore serije BMG..T delujejo po principu dvokrožne zavore. Dovoljeni moment
obremenitve med obratovanjem je mnogo manjši od nazivnega zavornega momenta.
Tukaj opisano statično preverjanje zahteva ustrezno visoko trdnost vseh prenosnih
delov. Pred testiranjem preverite ustrezno trdnost komponent.
Statično preverjanje se uporablja za test skupnega zavornega momenta posameznega
zavornega diska. Oba zavorna kroga sta obremenjena istočasno. Vrednost statičnega
momenta preverjanja izberite v skladu s spodnjo razpredelnico; preverjanje lahko
izvedete po izvedenem zavarovanju spuščanja premične opreme.
Tip zavore

BMG4T
BMG8T
BMG15T

Nazivni
zavorni
moment

Dovoljeni
moment
obremenitve

Dinamični
moment
testiranja

Statični
moment
testiranja

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

Za preverjanje rezervnega zavornega kroga in varnostnih dejavnikov z enim samim
postopkom uporabite 250 % dovoljenega momenta obremenitve - kot statični moment
testiranja.
Če sistem ne prestane testiranja na statični moment, testiranje takoj prekinite. To
pomeni, da delovanje dvokrožne zavore ni zagotovljeno. Zaustavite premično
opremo ter odstranite in preverite zavoro.

6.3

Pomoč strankam
Če potrebujete pomoč naše servisne službe, vas prosimo za naslednje podatke:

12

•

podatke z napisne tablice (v celoti)

•

vrsto in obseg napake

•

čas in zunanje okoliščine ob pojavu motenj

•

predpostavljene vzroke
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Tehnični podatki
Zavorni momenti BMG..T
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Tehnični podatki

7.1

Zavorni momenti BMG..T
Tip
zavore

Za velikost
motorja

BMG4T

90/100

BMG8T

112-132S

BMG15T

132M-160M

Zračna reža
obratovanja
[mm]

[mm]

min.

maks.

0,6

i

f

n

7

P Hz

Nastavitve zavornih momentov
Nazivni
moment

Vrsta in število
zavornih vzmeti

[Nm]

normalna

40 (2 x 20)

3

20 (2 x 10)
0,2

kVA

rdeča
6

75 (2 x 37,5)

3

37 (2 x 18,5)

6

150 (2 x 75)

3

100 (2 x 50)

6

Številka za naročanje
zavornih vzmeti
normalna

rdeča

135 150 8

135 151 6

184 845 3

135 570 8

184 486 5

184 487 3

Zaradi vzporednih odstopanj zavornega diska lahko pri preverjanju nastavitve zračne
reže po opravljenem poskusnem obratovanju motorja nastane odstopanje velikosti
± 0,05 mm.

7.2

Možni zavorni krmilni sistemi
Podjetje SEW-EURODRIVE predpisuje naslednje zavorne krmilne sisteme v kombinaciji
z zavorami serije BMG..T - kot standardne izvedbe za vgradnjo v priključno omaro:
BMG4T

BMG8T

BMG15T

Izmenično napajanje

BG

BGE

BGE

Napajanje 24 VDC

BS

BSG

BSG

Če želite zavorni krmilni sistem vgraditi v stikalno omaro, predpisuje podjetje
SEW-EURODRIVE naslednje zavorne krmilne sisteme v kombinaciji z zavorami serije
BMG..T:
Izmenično napajanje
Napajanje 24 VDC

BMG4T

BMG8T

BMG15T

BMS

BME

BME

BS

BSG

BSG

Za druge izvedbe zavornih krmilnih sistemov se obrnite na predstavnike podjetja
SEW-EURODRIVE.

Navodila za uporabo – Dvokrožna kolutna zavora za uporabo v gledališču BMG..T
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kVA

7

i
7.3

f

n

Tehnični podatki
Obratovalni tokovi BMG..T

P Hz

Obratovalni tokovi BMG..T
BMG4T

BMG8T

BMG15T

90-100

112-132S

132M-160M

Največji nazivni zavorni moment [Nm]

40

75

150

Zavorna moč [W]

50

65

95

-

6,3

7,5

BMG4T

BMG8T

BMG15T

IH [AAC]

IH [AAC]

IH [AAC]

Velikost motorja

Razmerje vklopnega toka IB/IH
Nazivna napetost 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) Enosmerni tok pri enosmernem (DC) napajanju
2) Enosmerni tok pri obratovanju z BSG
IB Tok pospeševalnika - kratkotrajni vklopni tok
IH Efektivna vrednost držalnega toka napajanja zavornega usmernika SEW
UN Nazivna napetost (območje nazivne napetosti)
Dopustna odstopanja nazivne napetosti: območje nazivne napetosti ± 10 %
Primer:
Nazivna napetost 230 VAC
spodnja meja 208 VAC -10 %
zgornja meja 233 VAC +10 %
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Navodila za uporabo – Dvokrožna kolutna zavora za uporabo v gledališču BMG..T

Motorna gonila \ industrijska gonila \ pogonske enote \ avtomatizacija pogonov \ storitve

Kako človek spreminja svet

Z ljudmi, ki
hitreje in napredno
razmišljajo ter
skupaj z vami
ustvarjajo prihodnost.

S storitvijo, ki
je na dosegu
roke po vsem svetu.

S pogonskimi in
krmilnimi enotami,
ki samodejno povečajo
vašo storilnost.

Z obširnimi
viri znanja na
najpomembnejših
področjih
današnjega časa.

S kakovostjo,
katere visoki
standardi olajšajo
vsakodnevno delo.

SEW-EURODRIVE
Driving the world

Z globalno prisotnostjo
za hitre in prepričljive
rešitve.
Po vsem svetu.

Z inovativnimi idejami,
ki prinašajo rešitve
tudi za bodočnost.

S prisotnostjo na
svetovnem spletu, ki
24 ur na dan omogoča
dostop do informacij
in posodobitev
programske opreme.

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

