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Βασικές επισηµάνσεις για το εγχειρίδιο λειτουργίας

1
1

Βασικές επισηµάνσεις για το εγχειρίδιο λειτουργίας

Εισαγωγή

Προϋπόθεση για τη µη ελαττωµατική λειτουργία του µηχανήµατος και για την κάλυψη
εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας. Γι' αυτό προτού αρχίσετε να
εργάζεστε µε τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.
Βεβαιωθείτε, ότι οι οδηγίες λειτουργίας θα είναι προσιτές στους υπεύθυνους της
εγκατάστασης και της λειτουργίας, καθώς και σε άτοµα τα οποία χρησιµοποιούν τη
συσκευή µε δική τους ευθύνη.
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να δοθεί προσοχή στα τεχνικά έγγραφα, τα συµβόλαια
παράδοσης ή τις άλλες συµφωνίες!

Ενδεδειγµένη χρήση

Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC® προορίζονται για επαγγελµατικά και
βιοµηχανικά συστήµατα και πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο σύµφωνα µε τις
πληροφορίες που περιέχονται στα τεχνικά εγχειρίδια του SEW-EURODRIVE καθώς και
σύµφωνα µε τις πληροφορίες που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης.
Καλύπτουν τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισµούς και πληρούν τις προδιαγραφές
της Οδηγίας της ΕΕ 94/9/ΕΚ και την Οδηγία της ΕΕ Περί Μηχανηµάτων 98/37/ΕΚ.
Για χρήση µε άλλα φορτία πέρα από τα επιτρεπόµενα καθώς και σε εφαρµογές πέρα
από τις βιοµηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις θα πρέπει προηγούµενα να
συνεννοηθείτε µε την εταιρία SEW-EURODRIVE.
Κάθε άλλη χρήση πέρα από τις αναφερόµενες θεωρείται µη ενδεδειγµένη!
Ο ηλεκτροκινητήρας που έχει συνδεθεί στο VARIBLOC® δεν επιτρέπεται να λειτουργεί
µε µετατροπέα συχνότητας.

Ειδικευµένο προσωπικό
Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC® µπορούν να γίνουν αιτία για τραυµατισµό
ατόµων και πρόκληση υλικών ζηµιών. Για αυτό όλες οι εργασίες συναρµολόγησης,
εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και συντήρησης επιτρέπεται να εκτελούνται µόνο
από εκπαιδευµένα άτοµα που γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους.
Το προσωπικό θα πρέπει να έχει την απαραίτητη εξειδίκευση για την αντίστοιχη εργασία
και να είναι εξοικειωµένο µε την
•

Τοποθέτηση

•

Εγκατάσταση

•

Έναρξη λειτουργίας

•

Λειτουργία

•

Συντήρηση

•

Συντήρηση

του προϊόντος.
Για αυτό το σκοπό πρέπει να µελετήσετε, να κατανοήσετε και να εφαρµόζετε τις οδηγίες
που υπάρχουν στο εγχειρίδιο λειτουργίας και ιδιαίτερα τις υποδείξεις ασφαλείας.
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Βασικές επισηµάνσεις για το εγχειρίδιο λειτουργίας

1

Αποκλεισµός ευθυνών
Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας είναι βασική
προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των ρυθµιζόµενων µειωτήρων VARIBLOC® και
για την εξασφάλιση των αναφερόµενων ιδιοτήτων προϊόντος και των χαρακτηριστικών
απόδοσης.
Για σωµατικές βλάβες, υλικές ζηµιές και ζηµιές στην περιουσία που οφείλονται στη µη
τήρηση των οδηγιών λειτουργίας, η SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG δεν
αναλαµβάνει καµία ευθύνη. H υποχρέωση εγγύησης ζηµιών δεν ισχύει σε τέτοιες
περιπτώσεις.

Ονόµατα προϊόντων και εµπορικά σήµατα
Οι µάρκες και τα ονόµατα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο αποτελούν
εµπορικά σήµατα ή κατατεθέντα σήµατα του εκάστοτε κατόχου των αντίστοιχων
δικαιωµάτων.

Απόρριψη

(Παρακαλούµε ακολουθήστε τους ισχύοντες κανονισµούς):
•

Η αποκοµιδή µερών του κελύφους, γραναζιών, αξόνων και αντιτριβικών εδράνων
των µειωτήρων πρέπει να γίνεται ως σκραπ χάλυβα. Αυτό ισχύει και για µέρη από
φαιό χυτοσίδηρο, εφ' όσον δεν πραγµατοποιείται χωριστή συλλογή.

•

Τα άχρηστα λάδια πρέπει να συγκεντρώνονται και να ανακυκλώνονται όπως
προβλέπεται.
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Βασικές επισηµάνσεις για το εγχειρίδιο λειτουργίας
Επεξήγηση συµβόλων

1
1.1

Επεξήγηση συµβόλων
Οι υποδείξεις που περιλαµβάνονται στις οδηγίες λειτουργίας και αφορούν την ασφάλεια
λειτουργίας και την προστασία, επισηµαίνονται µε τα παρακάτω σύµβολα.

Κίνδυνος από το ηλεκτρικό ρεύµα.
Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός.

Άµεσος κίνδυνος.
Πιθανές συνέπειες: Σοβαρός ή θανάσιµος τραυµατισµός.

Επικίνδυνη κατάσταση.
Πιθανές συνέπειες: Μικροτραυµατισµοί.

Επικίνδυνη κατάσταση.
Πιθανές συνέπειες: Ζηµιά στον ηλεκτροκινητήρα ή στο περιβάλλον
λειτουργίας του.

Συµβουλές για τις εφαρµογές και χρήσιµες πληροφορίες.

Σηµαντικές πληροφορίες για την αντιεκρηκτική προστασία.
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Οδηγίες ασφαλείας
Υποδείξεις ασφαλείας για τη χρήση του VARIBLOC®

2

Οδηγίες ασφαλείας

2.1

Υποδείξεις ασφαλείας για τη χρήση του VARIBLOC®

2

Οι οδηγίες που ακολουθούν αφορούν τη χρήση ρυθµιζόµενων µειωτήρων.
Για τη λειτουργία των ρυθµιζόµενων µειωτήρων, παρακαλούµε να συµβουλεύεστε και
τις οδηγίες ασφαλείας για µειωτήρες και κινητήρες που περιέχονται στις αντίστοιχες
οδηγίες λειτουργίας. Παρακαλούµε, λάβετε επίσης υπόψη σας τις
συµπληρωµατικές οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται στις επί µέρους ενότητες
του παρόντος εγχειριδίου.
Τα εκρηκτικά µείγµατα αερίων ή η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασµό µε τα
καυτά, ηλεκτροφόρα και κινούµενα µέρη των ηλεκτρικών µηχανών µπορεί να
προκαλέσουν σοβαρούς ή και θανάσιµους τραυµατισµούς.
Η συναρµολόγηση, η σύνδεση, η έναρξη της λειτουργίας καθώς και οι εργασίες
συντήρησης και επισκευής στο ρυθµιζόµενο µειωτήρα VARIBLOC® καθώς και
στον πρόσθετο ηλεκτρικό εξοπλισµό επιτρέπεται να εκτελούνται µόνο από
εξειδικευµένο προσωπικό και τηρώντας
•

τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου

•

τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες υποδείξεων που υπάρχουν στον
ρυθµιζόµενο µειωτήρα/ρυθµιζόµενο ηλεκτροµειωτήρα

•

όλα τα υπόλοιπα έγγραφα µελέτης του έργου, τις οδηγίες λειτουργίας και τα
διαγράµµατα συνδεσµολογίας που αφορούν τον ηλεκτροκινητήρα.

•

τις συγκεκριµένες διατάξεις και τις απαιτήσεις που ισχύουν για την εγκατάσταση

•

τις ισχύουσες εθνικές/τοπικές διατάξεις

Πρόσθετος
εξοπλισµός
Ανταποκρίνονται σε ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές:
•

EN50014

•

EN50018 για βαθµό προστασίας ανάφλεξης "d"

•

EN50019 για βαθµό προστασίας ανάφλεξης "e"

•

EN50020 Αυτοπροστασία "i"

•

EN50281-1-1/EN50281-1-2 "Ηλεκτρικός εξοπλισµός για χρήση σε χώρους µε
εύφλεκτη σκόνη"

Για τη σύνδεση πρόσθετων ηλεκτρικών συσκευών θα πρέπει, εκτός από τους γενικούς
κανονισµούς εγκατάστασης, να τηρηθούν και οι παρακάτω διατάξεις κατά EleXV 1
(ή άλλου εθνικού προτύπου):
•

EN 60 079-14 "Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε χώρους µε κίνδυνο έκρηξης"

•

EN 50281-1-1 "Ηλεκτρικά µέσα λειτουργίας για τη χρήση σε περιοχές µε εύφλεκτη
σκόνη"

•

DIN VDE 105-9 "Λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων" ή άλλους εθνικούς
κανονισµούς

•

DIN VDE 0100 "Ανέγερση εγκαταστάσεων υψηλής τάσης έως 1000 V" ή άλλους
εθνικούς κανονισµούς

•

Απαιτήσεις που αφορούν την εγκατάσταση

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά καθώς και πληροφορίες σχετικά µε τις κατάλληλες συνθήκες
περιβάλλοντος µπορείτε να τα βρείτε στην πινακίδα αναγνώρισης και στις παρούσες
οδηγίες λειτουργίας.
Τα στοιχεία αυτά πρέπει να λαµβάνονται υπόψη!
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∆οµή VARIBLOC® αντιεκρηκτικού τύπου
∆οµή συσκευής

3
3

∆οµή VARIBLOC® αντιεκρηκτικού τύπου

3.1

∆οµή συσκευής

[8]

[1]

[7]
[2]
[6]
[3]
[4]
[5]

Εικόνα 1: ∆οµή VARIBLOC® αντιεκρηκτικού τύπου
[1]

8

60415AXX

∆ιάταξη γωνιακής ρύθµισης

[2]

Ρυθµιζόµενη δίσκοι (τροχαλία)

[3]

Πλατύς σφηνοειδής ιµάντας

[4]

Κάλυµµα ρουλεµάν µε οπή µε σπείρωµα M12X1

[5]

Κάλυµµα δύο τµηµάτων του ρυθµιζόµενου µειωτήρα

[6]

Μειωτήρας στροφών

[7]

Φλάντζα εξόδου

[8]

Ηλεκτροκινητήρας µετάδοσης κίνησης
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∆οµή VARIBLOC® αντιεκρηκτικού τύπου
Περιγραφή τύπου

3.2

3

Περιγραφή τύπου
Το παρακάτω παράδειγµα δείχνει το σχήµα για τον κωδικό τύπου

VU 21B H WEX II2G eDT 90L 4 TF
Αισθητήρας θερµοκρασίας
Αριθµός πόλων κινητήρα
Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα
Σειρά τύπων κινητήρα
Αντιεκρηκτικός τύπος σύµφωνα µε την κατηγορία
II2G
Ελεγκτής στροφών
∆ιάταξη γωνιακής ρύθµισης
Μέγεθος ρυθµιζόµενου µειωτήρα VARIBLOC®, το B
χαρακτηρίζει την έκδοση για λειτουργία σε
περιβάλλον µε υγρασία
Σειρά ρυθµιζόµενων µειωτήρων VARIBLOC®,
µετάδοση ισχύος σχήµατος U
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∆οµή VARIBLOC® αντιεκρηκτικού τύπου
Πινακίδα τύπου

3
3.3

Πινακίδα τύπου

Παράδειγµα

Bruchsal / Germany
VZF11/A/H/WEX/C/II2G
Typ
01.1150949101.0001.06
Nr.
na r/min 23/138
Ma Nm 148/57
IM
M4
Bedienungsanleitung muss beachtet werden
Zum Einbau in Komplettantrieb

R

1:

ne r/min
Pe

kW

kg
i

=

6
1430
1
57.110
168

FAF37 VZ11/H/WEX/C/II2G eDT90S4/TF/C
II2G / T3
Lagerfett synth. KHC2R

Made in Germany

Εικόνα 2: Πινακίδα τύπου

10

Τύπος

Κωδικός τύπου

Αρ.

Κωδικός παραγγελίας πελάτη

na

ελάχιστες και µέγιστες στροφές εξόδου

Ma

Ροπή εξόδου στις ελάχιστες και µέγιστες στροφές εξόδου

IM

Τοποθέτηση

R

Περιοχή ρύθµισης

ne

Στροφές εισόδου

Pe

Ισχύς εισόδου

kg

Βάρος

i

Σχέση µετάδοσης

150 881 4.10
60414AXX
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∆οµή VARIBLOC® αντιεκρηκτικού τύπου
Εκδόσεις τοποθέτησης

3.4

3

Εκδόσεις τοποθέτησης

[7]
[1]

[2]

[3]

[6]

[4]

[5]

Εικόνα 3: Γενική επισκόπηση εκδόσεων τοποθέτησης
[1]

Κινητήρας

[2]

Καπάκι εδράνων µε οπή σπειρώµατος M12X1 (βασική έκδοση)

[3]

Γωνιακό ταχύµετρο TW

[4]

Αξονικό ταχύµετρο TA

[5]

Κωδικοποιητής παλµών τάσης IGEX

[6]

∆ιάταξη ρύθµισης µε χειροτροχό και ένδειξη θέση HS

[7]

∆ιάταξη ρύθµισης µε χειροτροχό H (βασική έκδοση) / µε ελεύθερο ακραξόνιο NV
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Τοποθέτηση
VARIBLOC® κατηγορίας 2G και 2D

4
4

Τοποθέτηση
Για την τοποθέτηση του ρυθµιζόµενου µειωτήρα θα πρέπει να ακολουθήσετε
οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας της σελίδας 8!

Μη ρυθµίζετε ποτέ το ρυθµιζόµενο κινητήρα όταν αυτός είναι ακινητοποιηµένος
(πρόκληση ζηµιών στη διάταξη ρύθµισης και στον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα)!

4.1

VARIBLOC® κατηγορίας 2G και 2D
•

Οι αντιεκρηκτικοί ρυθµιζόµενοι µειωτήρες SEW της σειράς VARIBLOC® 01-41
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές κατασκευής της οµάδας συσκευών II,
κατηγορίας 2G (προστασία σε περιβάλλον εκρηκτικών αερίων) και 2D (προστασία
σε περιβάλλον εκρηκτικής σκόνης). Προορίζονται για χρήση στη ζώνη 1 και 21.

•

Ο ρυθµιζόµενος µειωτήρας SEW µε αντιεκρηκτική προστασία της σειράς
VARIBLOC® 51 ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές κατασκευής της οµάδας
συσκευών II, κατηγορίας 2G (προστασία σε περιβάλλον εκρηκτικών αερίων).
Προορίζεται για τη χρήση στη ζώνη 1.

•

Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες SEW µε αντιεκρηκτική προστασία, της σειράς
VARIBLOC® 01-51, διαθέτουν στο βασικό τους εξοπλισµό µία οπή σπειρώµατος
M12x1 για την τοποθέτηση ενός κωδικοποιητή παλµών τάσης.

Κατηγορία
προστασίας

•

Στην κατηγορία 2D επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο οι
ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC® κλειστού τύπου. Αυτή η έκδοση αντιστοιχεί
στην κατηγορία προστασίας IP6X κατά EN60529.

Κωδικός "X"

•

Εάν µετά από τον αριθµό πιστοποιητικού στη δήλωση συµµόρφωσης ή στο
πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου της ΕΕ εµφανίζεται ο κωδικός "X", αυτό
σηµαίνει ότι το πιστοποιητικό περιέχει ειδικούς όρους για την ασφαλή χρήση των
ρυθµιζόµενων µειωτήρων.

Κατηγορία
θερµοκρασίας

•

Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC®, κατηγορίας 2G (προστασία σε περιβάλλον
εκρηκτικών αερίων), είναι εγκεκριµένοι για την κατηγορία θερµοκρασίας T3. Την
κατηγορία θερµοκρασίας του ρυθµιζόµενου µειωτήρα µπορείτε να βρείτε στην
πινακίδα τύπου.

Θερµοκρασία
επιφανείας

•

Η θερµοκρασία επιφανείας στους ρυθµιζόµενους µειωτήρες VARIBLOC®, κατηγορία
2D (προστασία σε περιβάλλον εκρηκτικής σκόνης), ανέρχεται µέχρι τους 200 °C.
Ο λειτουργός της εγκατάστασης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το πάχος στρώµατος
της συσσωρευµένης σκόνης δεν θα περνά τα 5 mm, σύµφωνα µε το EN50281-1-2.

Θερµοκρασία
περιβάλλοντος

•

Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC® των κατηγοριών 2G και 2D µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος από –20 °C ως +40 °C.

Ισχύς και ροπή
εξόδου

•

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των ονοµαστικών τιµών της ισχύος εξόδου και
αντίστοιχα, της ροπής εξόδου.

•

Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC® των κατηγοριών 2G και 2D επιτρέπεται να
τεθούν σε λειτουργία µόνο µαζί µε κατάλληλη µονάδα παρακολούθησης στροφών.
Ο ελεγκτής στροφών θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί και ρυθµιστεί σωστά (βλέπε κεφ.
"Έναρξη λειτουργίας").

Γενικές οδηγίες

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας επιβεβαιώστε την αποτελεσµατικότητα της
µονάδας παρακολούθησης στροφών.
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Τοποθέτηση
VARIBLOC κατηγορίας 3G και 3D
®

4.2

4

VARIBLOC® κατηγορίας 3G και 3D
•

Οι αντιεκρηκτικοί ρυθµιζόµενοι µειωτήρες SEW της σειράς VARIBLOC® 01-51
ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές κατασκευής της οµάδας συσκευών II,
κατηγορίας 3G (προστασία σε περιβάλλον εκρηκτικών αερίων) και 3D (προστασία
σε περιβάλλον εκρηκτικής σκόνης). Προορίζονται για χρήση στη ζώνη 2 και 22.

•

Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες SEW µε αντιεκρηκτική προστασία, της σειράς
VARIBLOC® 01-51, διαθέτουν στο βασικό τους εξοπλισµό µία οπή σπειρώµατος
M12x1 για την τοποθέτηση ενός κωδικοποιητή παλµών τάσης.

Κατηγορία
θερµοκρασίας

•

Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC®, κατηγορίας 3G (προστασία σε περιβάλλον
εκρηκτικών αερίων), είναι εγκεκριµένοι για την κατηγορία θερµοκρασίας T4. Την
κατηγορία θερµοκρασίας του ρυθµιζόµενου µειωτήρα µπορείτε να βρείτε στην
πινακίδα τύπου.

Θερµοκρασία
επιφανείας

•

Η θερµοκρασία επιφανείας στους ρυθµιζόµενους µειωτήρες VARIBLOC®, κατηγορία
3D (προστασία σε περιβάλλον εκρηκτικής σκόνης), ανέρχεται µέχρι τους 135 °C.
Ο λειτουργός της εγκατάστασης θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι το πάχος στρώµατος
της συσσωρευµένης σκόνης δεν θα περνά τα 5 mm, σύµφωνα µε το EN50281-1-2.

Θερµοκρασία
περιβάλλοντος

•

Οι ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC® των κατηγοριών 3G και 3D µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος από –20 °C ως +40 °C.

Ισχύς και ροπή
εξόδου

•

Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η τήρηση των ονοµαστικών τιµών της ισχύος εξόδου και
αντίστοιχα, της ροπής εξόδου. Ο λειτουργός της εγκατάστασης θα πρέπει να
αποκλείσει το ενδεχόµενο υπερβολικής καταπόνησης ή εµπλοκής του άξονα εξόδου
του ρυθµιζόµενου µειωτήρα.

Γενικές οδηγίες

Εάν στην κανονική λειτουργία δεν µπορεί να αποκλειστεί η υπερβολική
καταπόνηση του VARIBLOC® ως συσκευή της κατηγορίας 3G ή 3D, θα πρέπει να
χρησιµοποιηθεί ένας µειωτήρας VARIBLOC® µε κατάλληλη µονάδα
παρακολούθησης στροφών (βλέπε κεφ. Έναρξη λειτουργίας "Παρακολούθηση
στροφών).

4.3

Πριν αρχίσετε

Ο ηλεκτροκινητήρας επιτρέπεται
να εγκατασταθεί
µόνο εφόσον:
•

είναι βέβαιο ότι ικανοποιούνται οι εξής απαιτήσεις:
•
•

Θερµοκρασία περιβάλλοντος µεταξύ –20 °C και +40 °C,
δεν υπάρχει πιθανά εκρηκτικό περιβάλλον, λάδια, οξέα, αέρια, αναθυµιάσεις,
ακτινοβολία, κλπ. κατά την εγκατάσταση

•

έχει ελεγχθεί ο βαθµός προστασίας IP5X κατά EN60529 στο VARIBLOC® της
κατηγορίας 2D

•

οι πληροφορίες που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης του µειωτήρα
στροφών συµφωνούν µε τις επιτρεπτές συνθήκες χρήσης της αντιεκρηκτικής
συσκευής (οµάδα µονάδας, κατηγορία, ζώνη, τάξη θερµοκρασίας, µέγιστη
θερµοκρασία επιφάνειας).

•

τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα ισχύος του κινητήρα πρέπει να
συµφωνούν µε το δίκτυο τάσης

•

ο ηλεκτροκινητήρας είναι ανέπαφος (δεν έχει πάθει ζηµιές κατά τη µεταφορά ή την
αποθήκευσή του)

Οδηγίες λειτουργίας – Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC® µε αντιεκρηκτική προστασία
και πρόσθετο εξοπλισµό
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Τοποθέτηση
Προεργασίες µετά από µακροχρόνια αποθήκευση

4
4.4

Προεργασίες µετά από µακροχρόνια αποθήκευση

Ρυθµιζόµενος
µειωτήρας
Προσοχή, κίνδυνος βλαβών υλικού
Μην αφήνετε το διαλυτικό να έλθει σε επαφή µε τα χείλη στεγανοποίησης από τις
τσιµούχες του λαδιού ή µε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα!
Οι επιφάνειες των αξόνων και των φλαντζών εξόδου πρέπει να είναι εντελώς
απαλλαγµένες από αντισκωριακά µέσα, ρύπους ή άλλες ακαθαρσίες (χρησιµοποιήστε
διαλυτικό του εµπορίου).
Προσέξτε:
• Σε χρόνους αποθήκευσης Ã 1 έτος µειώνεται η διάρκεια χρήσης του γράσου των
εδράνων
• Πρέπει να τοποθετηθεί ο πλατύς σφηνοειδής ιµάντας που συνοδεύει τη µονάδα.
Γράσα για
έδρανα
Αντιτριβικό έδρανο
του µειωτήρα

4.5

Θερµοκρασία περιβάλλοντος

Βάση

Αρχική πλήρωση

Κατασκευαστής

–20 °C έως +40 °C

συνθ.

Mobiltemp SHC 100

Mobil

Τοποθέτηση
Ο ρυθµιζόµενος µειωτήρας, ή αντίστοιχα ο ρυθµιζόµενος ηλεκτροµειωτήρας,
επιτρέπεται να τοποθετηθεί µόνο επάνω σε µία επίπεδη, άκαµπτη και χωρίς
κραδασµούς υποκατασκευή. Μη στερεώνετε τις βάσεις του περιβλήµατος και τη
φλάντζα σύνδεσης µεταξύ τους.1)
Το VARIBLOC® στην έκδοση HS (χειροτροχός µε ένδειξη θέσης) θα πρέπει να
τοποθετηθεί έτσι, ώστε ο άξονας ρύθµισης να βρίσκεται σε οριζόντια θέση,
διαφορετικά δεν θα λειτουργεί η ένδειξη θέσης.
Η βαλβίδες εξαερισµού θα πρέπει να επιτρέπουν την ελεύθερη πρόσβαση! Στους
ρυθµιζόµενους µειωτήρες της κατηγορίας 2G, 3G και 3D θα πρέπει πριν από τη
λειτουργία να αφαιρεθεί η πλαστική τάπα της οπής συµπυκνωµάτων που
υπάρχει στο χαµηλότερο σηµείο (κίνδυνος διάβρωσης)!
Στους ρυθµιζόµενους µειωτήρες της κατηγορίας 2D δεν επιτρέπεται να αφαιρεθεί
η πλαστική τάπα από την οπή συµπυκνωµάτων που υπάρχει στο χαµηλότερο
σηµείο.
•

•

Ευθυγραµµίστε προσεκτικά το ρυθµιζόµενο µειωτήρα, έτσι ώστε να αποφευχθεί η
ανάπτυξη µη επιτρεπτών καταπονήσεων στους άξονες εξόδου (τηρήστε τις
επιτρεπτές τιµές φορτίου προβόλου και αξονικής δύναµης!).
Μην κτυπάτε µε σφυρί ή άλλο µέσο το ακραξόνιο.

•

Χρησιµοποιήστε κατάλληλο κάλυµµα για να προστατεύσετε τους τύπους
κατακόρυφης τοποθέτησης, από εισχώρηση αντικειµένων ή υγρών
(προστατευτικό κάλυµµα C)! Σε επίπεδα κουτιά ρυθµίσεων, θα πρέπει το
έλασµα αερισµού που υπάρχει στην επάνω πλευρά, να καλυφθεί µε το
κάλυµµα που περιλαµβάνεται στο πλαίσιο παράδοσης.

•

Εξασφαλίστε την απρόσκοπτη παροχή αέρα ψύξης και εµποδίστε την αναρρόφηση
αέρα, ο οποίος έχει θερµανθεί από άλλες συσκευές. Η θερµοκρασία του αέρα ψύξης
δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 40 °C.

1) Μέγιστο επιτρεπόµενο σφάλµα επιπεδότητας για τη στερέωση φλάντζας (ενδεικτικές τιµές βασιζόµενες
στο DIN ISO 1101): σε Ζ φλάντζα 120 ... 600 mm µέγ. σφάλµα 0,2 ... 0,5 mm
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Τοποθέτηση
Τοποθέτηση

Τοποθέτηση σε
υγρούς χώρους ή
στο ύπαιθρο

•

Για χρήση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο µπορούν να διατεθούν µειωτήρες
VARIBLOC® µε αντιδιαβρωτική προστασία (έκδοση Β). Οποιαδήποτε ζηµιά στη
βαφή (π.χ. στη βαλβίδα εξαερισµού) πρέπει να επισκευαστεί.

Είσοδος καλωδίου,
κοχλίωση
καλωδίου

•

Κατά την παράδοση, όλες οι είσοδοι καλωδίων είναι κλεισµένες µε ασφαλιστικές
τάπες πιστοποίησης ATEX.

•

Για τη δηµιουργία της σωστής εισόδου καλωδίου θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις
ασφαλιστικές τάπες µε κοχλιώσεις καλωδίων µε σφιγκτήρα, πιστοποίησης
ATEX.

•

Η κοχλίωση του καλωδίου πρέπει να επιλέγεται ανάλογα µε την εξωτερική διάµετρο
του χρησιµοποιούµενου καλωδίου.

•

Όλες οι είσοδοι καλωδίων που δεν χρειάζονται, µετά την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης πρέπει να σφραγίζονται µε τάπες πιστοποίησης ATEX.

•

Καλύψτε τα σπειρώµατα των σφιγκτήρων καλωδίων και τις βιδωτές τάπες µε
στεγανοποιητικό υλικό και σφίξτε τα καλά. Στεγανοποιήστε καλά τις εισόδους
καλωδίων.

•

Πριν από την επανασυναρµολόγηση, καθαρίστε καλά τις επιφάνειες
στεγανοποίησης του κουτιού ακροδεκτών και του καλύµµατος του κουτιού
ακροδεκτών. Τοποθετήστε καινούριες φλάντζες συναρµογής για να αντικαταστήσετε
όσες φλάντζες έχουν παρουσιάσει ρωγµές!

Βαφή µειωτήρα

Εάν πρόκειται να βαφτεί τµήµα της επιφάνειας ή ολόκληρη η επιφάνεια του
ηλεκτροµειωτήρα, βεβαιωθείτε ότι η βαλβίδα εξαερισµού και οι τσιµούχες λαδιού έχουν
καλυφθεί πολύ προσεκτικά. Μετά το τέλος των εργασιών βαφής πρέπει να αφαιρεθούν
οι µονωτικές ταινίες.

Απαραίτητα
εργαλεία /
Βοηθητικά µέσα

•

Σετ κλειδιών

•

∆ιάταξη τοποθέτησης

•

Εξαρτήµατα συναρµογής (δίσκοι, αποστατικοί δακτύλιοι)

•

Υλικό στερέωσης για τα στοιχεία εξόδου

4

Ανοχές κατά
τις εργασίες
τοποθέτησης
Ανοχή διαµέτρου σύµφωνα µε DIN 748
• ISO k6 σε συµπαγείς άξονες µε d, d1 Â 50 mm
• ISO k7 σε συµπαγείς άξονες µε d, d1 > 50 mm
• Οπή κέντρου κατά DIN 332, σχήµα DR.

Ανοχή πατούρας κεντραρίσµατος κατά
DIN 42948
• ISO j6 σε b1 Â 230 mm
• ISO h6 σε b1> 230 mm

Οδηγίες λειτουργίας – Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC® µε αντιεκρηκτική προστασία
και πρόσθετο εξοπλισµό
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Τοποθέτηση
Επιτρεπόµενα εγκάρσια φορτία χωρίς µειωτήρα κύριας λειτουργίας

4
4.6

Επιτρεπόµενα εγκάρσια φορτία χωρίς µειωτήρα κύριας λειτουργίας
Η χρήση του ρυθµιζόµενου µειωτήρα VARIBLOC® µε αντιεκρηκτική προστασία
είναι δυνατή και χωρίς µειωτήρα κύριας λειτουργίας. Τα επιτρεπόµενα εγκάρσια
φορτία στον άξονα εξόδου παρουσιάζονται στα διαγράµµατα που ακολουθούν,
συναρτήσει των στροφών λειτουργίας.

Καθορισµός
της άσκησης
εγκάρσιου
φορτίου

Η καµπύλη των εγκάρσιων φορτίων που παρουσιάζεται στα διαγράµµατα, αναφέρεται
σε άσκηση του φορτίου στο κέντρο του ακραξονίου, σύµφωνα µε την εικόνα που
ακολουθεί. Εάν η δύναµη δεν ασκείται στο κέντρο του ακραξονίου, θα πρέπει να
επικοινωνήσετε µε τη SEW-EURODRIVE για να ενηµερωθείτε σχετικά µε τα
επιτρεπόµενα εγκάρσια φορτία.

FR

d

l/2

l
50248AXX

Εικόνα 4: Καθορισµός της άσκησης εγκάρσιου φορτίου

FR = επιτρεπόµενη εγκάρσια δύναµη µε άσκηση στο κέντρο του ακραξονίου
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Τοποθέτηση
Επιτρεπόµενα εγκάρσια φορτία χωρίς µειωτήρα κύριας λειτουργίας

4
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Τοποθέτηση
Τοποθέτηση στοιχείων εξόδου

4
4.7

Τοποθέτηση στοιχείων εξόδου
Η εικόνα που ακολουθεί, δείχνει ένα παράδειγµα ενός εργαλείου τοποθέτησης για τη
συναρµολόγηση συνδέσµων ή πληµνών στα ακραξόνια του ρυθµιζόµενου µειωτήρα ή
του κινητήρα. Ενδεχοµένως µπορεί να παραληφθεί το αξονικό έδρανο του εργαλείου
τοποθέτησης.

05820AXX

Εικόνα 5: Παράδειγµα µίας διάταξης τοποθέτησης
[1]

Ακραξόνιο µειωτήρα στροφών

[2]

Αξονικό έδρανο

[3]

Πλήµνη συνδέσµου

Το επόµενο σχήµα δείχνει τη σωστή διάταξη της συναρµολόγησης Β ενός γραναζιού ή
µιας τροχαλίας για την αποφυγή ανεπίτρεπτα µεγάλων εγκάρσιων δυνάµεων.
[1]

[1]

05821AXX

Εικόνα 6: ∆ιάταξη συναρµολόγησης ενός γραναζιού ή µιας τροχαλίας
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[A]

Λάθος

[B]

σωστά

[1]

Πλήµνη

•

Για την τοποθέτηση στοιχείων εισόδου και εξόδου, χρησιµοποιήστε οπωσδήποτε µια
διάταξη τοποθέτησης (βλέπε εικόνα 03371BXX). Για την εφαρµογή στο ακραξόνιο
χρησιµοποιήστε την υπάρχουσα κεντρική οπή µε σπείρωµα.

•

Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει να περνάτε τις τροχαλίες ιµάντα, τους συνδέσµους,
τα πινιόν, κλπ. πάνω στο ακραξόνιο κτυπώντας τα µε σφυρί (ζηµιά στα έδρανα, στο
περίβληµα και στον άξονα!).

•

Στην περίπτωση που χρησιµοποιείτε τροχαλίες µε ιµάντες εφαρµόστε τη σωστή
τάση στους ιµάντες σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

•

Τα στοιχεία µετάδοσης ισχύος πρέπει να ζυγοσταθµίζονται µετά την τοποθέτηση
και δεν πρέπει να αναπτύσσουν υπερβολικές ακτινικές ή αξονικές δυνάµεις
(βλέπε 05821AXX / επιτρεπτές τιµές, βλέπε κατάλογο "Ηλεκτροµειωτήρες").

Οδηγίες λειτουργίας – Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC® µε αντιεκρηκτική προστασία
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Τοποθέτηση
Τοποθέτηση στοιχείων εξόδου

4

Η τοποθέτηση γίνεται πιο εύκολα αν προηγούµενα επαλείψετε το στοιχείο εξόδου µε
λιπαντικό ή αν το θερµάνετε για λίγο (στους 80 °C – 100 °C).

Τοποθέτηση
συνδέσµων

Οι σύνδεσµοι πρέπει να τοποθετούνται και να ζυγοσταθµίζονται σύµφωνα µε τις
οδηγίες που δίνουν οι κατασκευαστές:
α) Μέγιστη και ελάχιστη απόσταση
b) Αξονική µετατόπιση
c) Γωνιακή µετατόπιση
a)

b)

c)

03356AXX

Εικόνα 7: Ανοχές και αποκλίσεις ευθυγράµµισης κατά την τοποθέτηση του συνδέσµου

Τα στοιχεία εισόδου και εξόδου, όπως τροχαλίες µε ιµάντα, σύνδεσµοι κλπ.
πρέπει να διαθέτουν διάταξη προστασίας από επαφή!

Οδηγίες λειτουργίας – Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC® µε αντιεκρηκτική προστασία
και πρόσθετο εξοπλισµό
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Έναρξη λειτουργίας

5.1

Παρακολούθηση αριθµού στροφών
Η λειτουργία του ρυθµιζόµενου µειωτήρα της κατηγορίας 2G ή 2D χωρίς
παρακολούθηση στροφών δεν επιτρέπεται!

Βασική έκδοση

Στη βασική έκδοση του ρυθµιζόµενου µειωτήρα VARIBLOC® µε αντιεκρηκτική
προστασία υπάρχει ένα σπείρωµα M12x1 για την υποδοχή ενός κωδικοποιητή παλµών
τάσης στο καπάκι εδράνων του ρυθµιζόµενου µειωτήρα. Ο λειτουργός του µηχανήµατος
θα πρέπει να διαθέσει και να εγκαταστήσει τον ελεγκτή στροφών και τον κωδικοποιητή
παλµών τάσης (βλέπε σελίδα 26 "Τοποθέτηση του κωδικοποιητή παλµών τάσης").

Πρόσθετες εκδόσεις
Μπορούν να υλοποιηθούν οι παρακάτω πρόσθετες εκδόσεις παρακολούθησης
στροφών:
1. WEXA:
•

Ελεγκτής στροφών (µε ηλεκτρονικό σύστηµα αξιολόγησης) µε κωδικοποιητή
παλµών τάσης IGEX και ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών.

2. WEX:
•

Ελεγκτής στροφών (µε ηλεκτρονικό σύστηµα αξιολόγησης) µε κωδικοποιητή
παλµών τάσης IGEX.

3. IGEX:
•

Στοιχεία
κατασκευαστή

Σ' αυτή την έκδοση περιλαµβάνεται µόνο ο κωδικοποιητής παλµών τάσης IGEX
στο πλαίσιο παράδοσης. Ο ελεγκτής στροφών πρέπει να διατεθεί και να
εγκατασταθεί από το λειτουργό.

Στοιχεία του ελεγκτή στροφών έκδοσης WEXA/WEX:
Κατασκευαστής:

Εταιρία Pepperl + Fuchs, Mannheim

Τύπος:

KFU8-UFC-Ex1.D

Βοηθητική τάση:

DC 20 - 90 V / AC 48 - 253 V

Αριθµός πιστοποιητικού ATEX:

TÜV 99 ATEX 1471

Στοιχεία του κωδικοποιητή παλµών τάσης, έκδοσης WEXA/WEX/IGEX
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Κατασκευαστής:

Εταιρία Pepperl + Fuchs, Mannheim

Τύπος:

NCB2-12GM35-N0 κατά DIN 19234 (NAMUR)

Κέλυφος:

M12x1

Αριθµός πιστοποιητικού ATEX:

TÜV 99 ATEX 1471
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και πρόσθετο εξοπλισµό

Έναρξη λειτουργίας
Τοποθέτηση και ρύθµιση του ελεγκτή στροφών WEXA/WEX

I

5

0

5.2

Τοποθέτηση και ρύθµιση του ελεγκτή στροφών WEXA/WEX
Ο ελεγκτής στροφών πρέπει να βρίσκεται έξω από την επικίνδυνη περιοχή
έκρηξης.

Όλες οι επόµενες οδηγίες εγκατάστασης και ρύθµισης αφορούν τον ελεγκτή
στροφών ή αντίστοιχα τον κωδικοποιητή παλµών τάσης τύπου WEXA/ WEX.
Αν ο ελεγκτής στροφών τύπου WEXΑ/WEX που σας παραδόθηκε διαφέρει, θα
πρέπει να τον τοποθετήσετε και να τον θέσετε σε λειτουργία σύµφωνα µε τις
οδηγίες του κατασκευαστή. Σ' αυτή την περίπτωση θα βρείτε στην ενότητα
"Τοποθέτηση και ρύθµιση διαφορετικών ελεγκτών στροφών" (βλέπε επόµενες
σελίδες) υποδείξεις για τον υπολογισµό των στροφών ή της συχνότητας ζεύξης.
1. Πριν από την έναρξη της τοποθέτησης µελετήστε το εγχειρίδιο λειτουργίας του
κατασκευαστή του ελεγκτή στροφών!
2. Πραγµατοποιήστε τη βασική ρύθµιση του ελεγκτή στροφών σύµφωνα µε τις οδηγίες
χειρισµού του κατασκευαστή του ελεγκτή στροφών (βλέπε πίνακα "Συχνότητα
ζεύξης VARIBLOC®" στη σελίδα 24).
Η ρύθµιση θα πρέπει να επιφέρει την απενεργοποίηση του ηλεκτροκινητήρα σε
περίπτωση παραβίασης των ορίων συχνότητας ή στροφών που αναφέρονται στον
παραπάνω πίνακα. Ο αισθητήρας που είναι ενσωµατωµένος στον ρυθµιζόµενο
µειωτήρα παράγει 2 παλµούς µε κάθε περιστροφή του άξονα του ρυθµιζόµενου
µειωτήρα.
Αν οι στροφές του ρυθµιζόµενου µειωτήρα µειωθούν κάτω από τις στροφές
ενεργοποίησης, ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να αποσυνδεθεί αµέσως από την τάση
τροφοδοσίας.
Πριν από τη νέα έναρξη της λειτουργίας του ρυθµιζόµενου µειωτήρα πρέπει να
επιλυθεί το πρόβληµα και ο ρυθµιζόµενος µειωτήρας να παραµείνει ακίνητος
τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν δεν µπορείτε να αποκλείσετε µε βεβαιότητα πως έγινε
κάποιος λανθασµένος χειρισµός, θα πρέπει να εγκαταστήσετε έναν αυτόµατο
µηχανισµό αναστολής της ενεργοποίησης ώστε να διασφαλίζεται αυτό το διάστηµα.
Αν µετά την επανενεργοποίηση του ρυθµιζόµενου µειωτήρα εκδηλωθούν κραδασµοί
ή αυξηµένοι θόρυβοι λειτουργίας, κατά την εµπλοκή υπέστη φθορά ο σφηνοειδής
ιµάντας και πρέπει να τον αντικαταστήσετε (δείτε κεφάλαιο "Επιθεώρηση /
συντήρηση" αλλαγή ιµάντα).

Οδηγίες λειτουργίας – Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC® µε αντιεκρηκτική προστασία
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0
Το ρελέ 2 µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ενός προειδοποιητικού
σήµατος ή για τον έλεγχο της εγκατάστασης (αντιστοίχιση ακροδεκτών 16-18).
Το παρακάτω σχέδιο συνδεσµολογίας δείχνει µια πιθανή σύνδεση του ελεγκτή
στροφών.
BU 2-

BN 1+

EX

3~

1 2
+

L

L(+)

3
-

DC 20-90 V
AC 48-253 V

0/4-20mA
7

+
+
8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23 24

Arrêt
OFF
Aus
Marche
On
Ein

L1 L2 L3

N

0V

Εικόνα 8: Σύνδεση του ελεγκτή στροφών WEXA/WEX
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[1]

Αισθητήρας +

[14]

γεφύρωση εκκίνησης

[3]

Αισθητήρας –

[23]

Τροφοδοσία τάσης 24 VDC, +

[10]

Ρελέ 1 (κοινή σύνδεση)

[24]

Τροφοδοσία τάσης 24 VDC, –

[11]

Ρελέ 1 (κλείσιµο)

[19]

Έξοδος σύνδεσης +

[12]

Ρελέ 1 (άνοιγµα)

[20]

Έξοδος σύνδεσης –

Οδηγίες λειτουργίας – Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC® µε αντιεκρηκτική προστασία
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Μπροστινή πλευρά του ελεγκτή στροφών
Η διάρκεια γεφύρωσης της εκκίνησης δεν επιτρέπεται να υπερβεί τα
5 δευτερόλεπτα. Αυτή η ρύθµιση πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει προσεκτικά
και στο τέλος να ελεγχθεί µε µια µέτρηση!

50999AXX

Εικόνα 9: Ελεγκτής στροφών έκδοσης WEXA/WEX

Μπροστινή πλευρά του ελεγκτή στροφών:
LED σε CHK 1
(κίτρινη/κόκκινη)

για ένδειξη των παλµών εισόδου (αναβοσβήνει κίτρινη µε τον παλµό),
µιας διαταραχής εισόδου (αναβοσβήνει κόκκινη) και µιας βλάβης (κόκκινη
διαρκώς)

LED PWR (πράσινη)

για ένδειξη της τάσης τροφοδοσίας

LED OUT 1 (κίτρινη)

για ένδειξη ενεργού ρελέ 1

LED OUT 2 (κίτρινη)

για ένδειξη ενεργού ρελέ 2

LED OUT 3 (κίτρινη)

για ένδειξη ενεργού τρανζίστορ

RS232

σειριακή θύρα RS 232 σύνδεσης ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για ρύθµιση
των παραµέτρων και για διάγνωση του UFC µε το πρόγραµµα PACTware

Οθόνη

µια οθόνη για ένδειξη των τιµών µέτρησης και των µηνυµάτων βλάβης και για
ένδειξη της κατάστασης παραµέτρων

Οδηγίες λειτουργίας – Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC® µε αντιεκρηκτική προστασία
και πρόσθετο εξοπλισµό
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0
Συχνότητα ζεύξης
VARIBLOC®
Συχνότητα
κινητήρα

Τύπος

αριθµός
πόλων µοτέρ

[Hz]

VU/VUF01
VZ/VZF01

VU/VUF11
VZ/VZF11

VU/VUF21
VZ/VZF21

VU/VUF31
VZ/VZF31

VU/VUF41
VZ/VZF41

VU51

24

Συχνότητα ζεύξης
IGEX

Στροφές εξόδου του
ρυθµιζόµενου
µειωτήρα

[Hz]

[σ.α.λ.]

50

4

18

535

50

6

12

356

50

8

9

267

60

4

22

635

60

6

14

416

60

8

11

327

50

4

15

446

50

6

10

297

50

8

8

238

60

4

19

564

60

6

13

386

60

8

9

267

50

4

15

446

50

6

10

297

50

8

7

208

60

4

18

535

60

6

12

356

60

8

9

267

50

4

15

446

50

6

10

297

50

8

7

208

60

4

18

535

60

6

12

356

60

8

9

267

50

4

15

446

50

6

10

297

50

8

7

208

60

4

18

535

60

6

12

356

60

8

9

267

50

4

15

446

50

6

10

297

50

8

7

208

60

4

18

535

60

6

12

356

60

8

9

267
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Τοποθέτηση και
ρύθµιση ενός
διαφορετικού
ελεγκτή στροφών

Εάν χρησιµοποιηθούν άλλοι ελεγκτές στροφών, θα πρέπει αυτοί να διαθέτουν µία
αυτοπροστατευόµενη είσοδο αισθητήρα (χαρακτηριστικό χρώµα: µπλε) για την
αξιολόγηση των αισθητήρων σύµφωνα µε το DIN 19234 (NAMUR) και να έχει έγκριση
για λειτουργία αυτού του αισθητήρα σε πιθανά εκρηκτικό περιβάλλον.
Ο κωδικοποιητής παλµών τάσης (αισθητήρας) διαθέτει κατά κανόνα ένα µπλε καλώδιο
σύνδεσης και πρέπει να ανταποκρίνεται στο DIN 19234 (NAMUR). Ο αντίστοιχος
αριθµός ελέγχου µπορεί να βρίσκεται στον κωδικοποιητή παλµών τάσης ή στο καλώδιο
σύνδεσης.
Αν οι στροφές του ρυθµιζόµενου µειωτήρα µειωθούν κάτω από τις στροφές
ενεργοποίησης, ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να αποσυνδεθεί αµέσως από την
τάση τροφοδοσίας.
Πριν από τη νέα έναρξη της λειτουργίας του ρυθµιζόµενου µειωτήρα πρέπει να
επιλυθεί το πρόβληµα και ο ρυθµιζόµενος µειωτήρας να παραµείνει ακίνητος
τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν δεν µπορείτε να αποκλείσετε µε βεβαιότητα πως έγινε
κάποιος λανθασµένος χειρισµός, θα πρέπει να εγκαταστήσετε έναν αυτόµατο
µηχανισµό αναστολής της ενεργοποίησης ώστε να διασφαλίζεται αυτό το
διάστηµα.
Αν µετά την επανενεργοποίηση του ρυθµιζόµενου µειωτήρα εκδηλωθούν
κραδασµοί ή αυξηµένοι θόρυβοι λειτουργίας, κατά την εµπλοκή υπέστη φθορά ο
σφηνοειδής ιµάντας και πρέπει να τον αντικαταστήσετε (δείτε κεφάλαιο
"Επιθεώρηση / συντήρηση" αλλαγή ιµάντα).
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0

5.3

Τοποθέτηση του κωδικοποιητή παλµών τάσης

[3]

[2]

[4]

X
[1]

[5]

M5x6

Εικόνα 10: Τοποθέτηση του κωδικοποιητή παλµών τάσης και ρύθµιση του διάκενου
ενεργοποίησης x
[1]

Κάλυµµα ρουλεµάν

[4]

LED

[2]

κεφαλή βίδας

[5]

Κωδικοποιητής παλµών τάσης

[3]

Ασφαλιστικό παξιµάδι

51840AXX

1. Περιστρέψτε τον άξονα εξόδου του ρυθµιζόµενου µειωτήρα µέχρι που µέσα από την
οπή στο καπάκι εδράνου να φαίνεται η κεφαλή της βίδας.
2. Κωδικοποιητής παλµών τάσης:
•
•

βιδώστε τον προσεκτικά µέσα στο σπείρωµα του καπακιού εδράνων [1] του
ρυθµιζόµενου µειωτήρα, µέχρι που ο κωδικοποιητής παλµών τάσης [5] να
ακουµπά στην κεφαλή της βίδας [2]
ξεβιδώστε µε 1 περιστροφή και σφίξτε το κόντρα παξιµάδι [3].

Με αυτό τον τρόπο το διάκενο ζεύξης x ρυθµίζεται στα 1 mm. Κατά τη λειτουργία σε
αυτήν την απόσταση, ο κωδικοποιητής εκπέµπει δύο παλµούς ανά περιστροφή.
Αλλαγή του
διάκενου x

Αν µε διάκενο ζεύξης x = 1 mm δεν γίνεται αλλαγή κατάστασης στον κωδικοποιητή
παλµών τάσης (ένδειξη LED), ενώ ο άξονας του ρυθµιζόµενου µειωτήρα περιστρέφεται,
µπορείτε να αλλάξετε το διάκενο ως εξής:
1. Ενόσω ανάβει διαρκώς η LED [4] του κωδικοποιητή παλµών τάσης, περιστρέψτε
τον κατά µισή περιστροφή προς τα αριστερά και ελέγξτε τη λειτουργία.
2. Σε σβηστή LED [4] περιστρέψτε τον κωδικοποιητή παλµών τάσης το πολύ µια φορά
κατά 90 µοίρες προς τα δεξιά.
Μη βιδώνετε τον κωδικοποιητή παλµών τάσης περισσότερο από µισή
περιστροφή, διότι από την πρόσκρουση πάνω στην κεφαλή της βίδας θα
καταστραφεί!
3. Αν παρόλα αυτά δεν προκύψει καµία αλλαγή κατάστασης, πρέπει να ελέγξετε την
τάση τροφοδοσίας του κωδικοποιητή παλµών τάσης από το ηλεκτρονικό σύστηµα
αξιολόγησης (στον τύπο WEXA/WEX).
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Τοποθέτηση γωνιακού ταχύµετρου TW, αξονικού ταχύµετρου TA
Τα ταχύµετρα TW και TA µπορούν να τοποθετηθούν σε ρυθµιζόµενους µειωτήρες
της κατηγορίας 3D/3G, εάν η τοποθέτηση ενός κωδικοποιητή παλµών τάσης
(έκδοση WEXA/WEX, IGEX) δεν είναι απαραίτητη.

[1]

[2]

[6]

[5]

[3]

[4]

60248AXX

Εικόνα 11: Τοποθέτηση γωνιακού ταχύµετρου TW, αξονικού ταχύµετρου TA
[1]

Γωνιακό ταχύµετρο TW

[4]

Εγκοπή άξονα

[2]

Βίδα Allen

[5]

Τάπα

[3]

Φλάντζα ταχύµετρου

[6]

Αξονικό ταχύµετρο TA

1. Τοποθέτηση γωνιακού ταχύµετρου TW [1] ή αξονικού ταχύµετρου TA [6] στη
φλάντζα ταχύµετρου [3]:
•

Η γλώσσα θα πρέπει να πιάνει στην εγκοπή του άξονα [4]

2. Τοποθετήστε την τάπα [5]
3. Ασφαλίστε το ταχύµετρο TW ή TA µε τη βίδα Allen [2]
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Έναρξη λειτουργίας
Ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών

0

5.5

Ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών
Στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του πρόσθετου εξοπλισµού θα πρέπει να
τηρήσετε τους ισχύοντες κανονισµούς για την εγκατάσταση σε χώρους µε
κίνδυνο εκρήξεων.
Η ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών που περιλαµβάνονται στο πλαίσιο
παράδοσης της έκδοσης WEXA συνδέεται στην έξοδο παλµών του ελεγκτή στροφών,
τύπου KFU8-UFC-Ex1.D της εταιρίας Pepperl + Fuchs.

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση/
ρύθµιση

Κατασκευαστής:

Εταιρία Dr. Horn

Τύπος:

HDA 4110-50

Συσκευή ένδειξης:

ψηφιακή

Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύµατος:

115 ή 230 V, 50-60 Hz

Κατανάλωση ισχύος:

περ. 4,2 VA

Σύνδεση κωδικοποιητή:

µε δίκλωνο καλώδιο, θωρακισµένο

1. Καλωδίωση συσκευής σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας
Αυτό το σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας ισχύει µόνο για τις ψηφιακές συσκευές
ένδειξης τύπου HDA 4110-50 της εταιρίας Dr. Horn σε συνδυασµό µε τους
ελεγκτές στροφών τύπου KFU8-UFC-Ex1.D της εταιρίας Pepperl + Fuchs.

BN 1+
Ex

BU 2-

1 2
+

3
DC 20-90 V
AC 48-253 V

- +
+
+ 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 23 24

1

2

DC

3

4

5

+8 V /
Ri=1kΩ

0V

7

6

7

8

1

9 10

2
230 V~
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Εικόνα 12: Σχεδιάγραµµα συνδεσµολογίας της ψηφιακής αποµακρυσµένης ένδειξης
στροφών µε ελεγκτή στροφών
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[1]

Ελεγκτής στροφών τύπου KFU8-UFC-Ex1.D της εταιρίας Pepperl + Fuchs

[2]

Ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών τύπου HDA 4110-50 της εταιρίας Dr. Horn
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5

0
2. Προσέξτε τους βραχυκυκλωτήρες:
•
•

µεταξύ των ακροδεκτών 3 και 5
µεταξύ των ακροδεκτών 8 και 9 όταν υπάρχει βοηθητική τάση 230 VAC

Σε βοηθητική τάση 115 VAC η διασύνδεση των ακροδεκτών 7, 8, 9 και 10 θα
πρέπει να τροποποιηθεί σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή!
3. Ρύθµιση χρόνου µέτρησης (βλέπε επόµενη εικόνα και κεφάλαιο "Παραδείγµατα
υπολογισµών για την ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών" στη σελίδα 31)
•
•

Υπολογισµός µε τύπο
Στοιχεία σύµφωνα µε τον πίνακα "Στοιχεία
αποµακρυσµένης ένδειξης στροφών" σελίδα 31

αναφοράς

της

ψηφιακής

4. Ρύθµιση ευαισθησίας εισόδου (βλέπε επόµενη σελίδα):
•

Περιστρέψτε προς τα δεξιά το ποτενσιόµετρο "Ευαισθησία εισόδου" µέχρι να
ανάψει η λυχνία ελέγχου παλµών

Οδηγίες λειτουργίας – Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC® µε αντιεκρηκτική προστασία
και πρόσθετο εξοπλισµό
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Έναρξη λειτουργίας
Ψηφιακή αποµακρυσµένη ένδειξη στροφών

0
Στοιχεία ρύθµισης της ψηφιακής αποµακρυσµένης ένδειξης στροφών

Βάση υπολογισμού
χρόνου [s]
1 0,1 0,01 0,001

Πολλαπλασιαστής
παλμών
x10 x1

Έλεγχος παλμών
Ρύθμιση υποδιαστολής
Ευαισθησία εισόδου
03708AEL

Εικόνα 13: Ρύθµιση της ψηφιακής αποµακρυσµένης ένδειξης στροφών
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•

Ακρίβεια ενδείξεων:

+ / -1 στο τελευταίο ψηφίο ένδειξης

•

Χρόνος µέτρησης (βάση
χρονικού υπολογισµού
quarz):

µετά την αφαίρεση της πρόσοψης µπορεί να
ρυθµιστεί σε δεκαδικά βήµατα των 0,001 s και
σε εύρος από 0,010 s ως 9,999 s, προτεινόµενος
χρόνος µέτρησης: 0,5 έως 2 s

•

Πολλαπλασιαστής παλµών:

µετά την αφαίρεση της πρόσοψης µπορεί να
ρυθµιστεί σε δεκαδικά βήµατα, σε εύρος από 1
ως 99

•

Ρύθµιση υποδιαστολής:

µετά την αφαίρεση της πρόσοψης, από το
µικροδιακόπτη

•

Υπολογισµός του χρόνου
µέτρησης:

M=

Χρόνος µέτρησης

A=

Τετραψήφια ένδειξη (στις µέγιστες στροφές), χωρίς να συνυπολογίζεται η
υποδιαστολή

n=

Στροφές (βλέπε πίνακα που ακολουθεί)

k=

Πολλαπλασιαστής παλµών 1

z=

Παλµοί/στροφή (βλέπε πίνακα που ακολουθεί)

f=

Συντελεστής υπολογισµού (σε 50 Hz = 1, σε 60 Hz = 1,2)
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Στοιχεία αναφοράς της ψηφιακής αποµακρυσµένης ένδειξης στροφών
Στροφές αναφοράς VARIBLOC® [σ.α.λ.]

Τύπος / µέγεθος
VARIBLOC®

Παλµοί / στροφές

R = 1:6 / 6:1
4-πολική υποδοχή

6-πολική υποδοχή

8-πολική υποδοχή

VUF / VZF 01

3312

2088

1632

VUF / VZF 11

3250

2160

1615

VUF / VZF 21

3100

2050

1530

2

VUF / VZF 31

3100

2050

1540

VUF / VZF 41

3053

2035

1505

VUF / VZF 51

3106

2056

1526

Παράδειγµα υπολογισµού της ψηφιακής αποµακρυσµένης ένδειξης στροφών
Παράδειγµα 1

Παράδειγµα 2

Κινητήρας

R107R77VU21WEXA/II2G eDT90L4

∆εδοµένα

στροφές εξόδου
Παλµοί / στροφές
Μέγ. στροφές του
ρυθµιζόµενου µειωτήρα
(βλέπε πίνακα στη σελίδα
31)

επιθυµητή ένδειξη

στροφές εξόδου

na = 1,0 - 6,3
z=2
n = 3100 σ.α.λ.

A = 1,000 - 6,300
σ.α.λ.

προτεινόµ. χρόνος
µέτρησης
Υπολογισµός
µε νέο
πολλαπλασιαστή
παλµών
Ρύθµιση συσκευής

R107R77VU21WEXA/II2G eDT90L4
στροφές εξόδου
Παλµοί / στροφές
Μέγ. στροφές του
ρυθµιζόµενου µειωτήρα

na = 1,0 - 6,3
z=2

Ταχύτητα ιµάντα

A = 0,114 - 0,72 m/min

n = 3100 σ.α.λ.

0,5 - 2 s (µέγ. 9,999 s)
k = 50

Χρόνος µέτρησης:
Πολλαπλασιαστής παλµών:
Ρύθµιση υποδιαστολής:

K=8

[1] [2] [1] [9]
[5] [0]
1

Χρόνος µέτρησης:
Πολλαπλασιαστής παλµών:
Ρύθµιση υποδιαστολής:
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[0] [8] [7] [1]
[0] [8]
1
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Επιθεώρηση / συντήρηση
Πριν αρχίσετε

6
6

Επιθεώρηση / συντήρηση
Η τήρηση των χρονικών διαστηµάτων επιθεώρησης και συντήρησης είναι
απαραίτητη για τη διασφάλιση της αντιεκρηκτικής προστασίας και της ασφαλούς
λειτουργίας!

6.1

Παρακαλούµε προσέξτε
αντίστοιχα κεφάλαια!

οπωσδήποτε

τις

υποδείξεις

ασφαλείας

στα

•

Όλες οι εργασίες συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να εκτελούνται µόνο
από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό!

•

Εκτελείτε τις εργασίες στο µειωτήρα µόνο όταν αυτός είναι ακινητοποιηµένος.
Ασφαλίστε το στοιχείο µετάδοσης κίνησης από αθέλητη ενεργοποίηση, (π.χ.
κλείδωµα του διακόπτη ή αφαίρεση των ασφαλειών στον πίνακα ηλεκτρικής
τροφοδοσίας). Στο σηµείο ενεργοποίησης πρέπει να αναρτηθεί µία πινακίδα
που θα προειδοποιεί για τις εργασίες που γίνονται στο µειωτήρα.

•

Χρησιµοποιήστε µόνο γνήσια ανταλλακτικά, σύµφωνα µε τον ισχύοντα
κατάλογο ανταλλακτικών, διαφορετικά παύει να ισχύει η έγκριση ΕΧ του
ρυθµιζόµενου µειωτήρα.

Πριν αρχίσετε

Απαραίτητα
εργαλεία /
Βοηθητικά µέσα

32

•

•

Σετ κλειδιών

•

Σφυρί

•

Βελόνη ή ζουµπάς

•

∆ακτύλιος ασφάλισης, πρέσσα
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Επιθεώρηση / συντήρηση
∆ιαστήµατα επιθεώρησης και συντήρησης

6.2

∆ιαστήµατα επιθεώρησης και συντήρησης

Εξοπλισµός/
εξαρτήµατα

Χρονικό διάστηµα

Τι πρέπει να γίνει;

VARIBLOC®

ανάλογα µε τις ανάγκες

Αποκλείστε µε τον καθαρισµό τις
συσσωρεύσεις σκόνης σε στρώµατα
πάχους > 5 mm

VARIBLOC®

εβδοµαδιαία

Λειτουργήστε σε όλο το φάσµα
στροφών
•
•
•
•

•
VARIBLOC®

κάθε 3000 ώρες λειτουργίας,
τουλάχιστον κάθε 6 µήνες

•

Ελέγξτε τον σφηνοειδή ιµάντα
Καθαρίστε τα ανοίγµατα αερισµού
Ελέγξτε και, αν χρειαστεί, λιπάνετε
και καθαρίστε τα έδρανα
Ελέγξτε τις τσιµούχες λαδιού και
αντικαταστήστε τις µε ένα γνήσιο
ανταλλακτικό SEW εάν
παρουσιάζουν έντονη φθορά
(πόρους, ρωγµές)
VARIBLOC® κατηγορία 2D:
Ελέγξτε τις φλάντζες των
καλυµµάτων και αντικαταστήστε τις
µε ένα γνήσιο ανταλλακτικό SEW
εάν παρουσιάζουν έντονη φθορά
(πόρους, ρωγµές)
Θόρυβος κύλισης / Ελέγξτε τη
θερµοκρασία των εδράνων κύλισης

Εσωτερικός χώρος του ρυθµιζόµενου
µειωτήρα:
• ελέγξτε για πιθανή συσσώρευση
σκόνης
• αφαιρέστε τη συσσωρευµένη
σκόνη
VARIBLOC®

VARIBLOC®

6.3

6

Κάθε 6000 ώρες λειτουργίας

Κάθε 20 000 ώρες λειτουργίας

•

Αντικαταστήστε τον πλατύ
σφηνοειδή ιµάντα

•
•

Αντικαταστήστε τα έδρανα
Ελέγξτε τον άξονα ρύθµισης
• καθαρίστε και λιπάνετε
• αντικαταστήστε εάν ο άξονας
ρύθµισης παρουσιάζει φθορά

Περισσότερα στη σελίδα ...

βλέπε "Έλεγχος σφηνοειδούς
ιµάντα" στην επόµενη σελίδα

βλέπε "Μέτρηση θερµοκρασίας
εδράνου κύλισης" στη σελίδα 37
βλέπε "Αντικατάσταση
σφηνοειδούς ιµάντα" στη
σελίδα 34
•
•

Επικοινωνήστε µε το τµήµα
εξυπηρέτησης πελατών
βλέπε "Συµπληρωµατική
λίπανση άξονα ρύθµισης"
στη σελίδα 36

Ελέγξτε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα
Εάν απαντήσετε µε "Ναι" µία ή περισσότερες από τις ερωτήσεις που ακολουθούν, θα
πρέπει να αντικαταστήσετε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα (βλέπε "Αντικατάσταση
σφηνοειδούς ιµάντα" στην επόµενη σελίδα)
Τρόπος ελέγχου
Έλεγχος λειτουργίας

Ελέγξτε στο VUF 01-51 / VZF 01-41
•
•
•

Οπτικός έλεγχος

∆ιαπιστώνετε έντονους θορύβους;
Οι µέγιστες στροφές έχουν µειωθεί πάνω από 10 % σε σχέση µε τα
στοιχεία που αναφέρονται στην πινακίδα ισχύος;
Παρουσιάζονται διακυµάνσεις στις στροφές;

Αφαιρέστε τα ελάσµατα αερισµού:
• Υπάρχει αρκετή σκόνη στα ελάσµατα αερισµού ή σε ολόκληρο το
περίβληµα;
• Ο ιµάντας έχει ξεφτίσει στο πλάι;
• Ο σφηνοειδής ιµάντας έχει κοπεί ή παρουσιάζει σηµάδια ρήξης ανάµεσα
στα δόντια;
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Επιθεώρηση / συντήρηση
Αντικαταστήστε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα

6
6.4

Αντικαταστήστε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα

[TVb]

B

[7]
[TVa]
[6]
[5]
[4]
[A]

[3]

[GV]
[8]

[1]

[2]

Εικόνα 14: Αντικατάσταση σφηνοειδούς ιµάντα στα VUF 01-51 και VZF 01-41
[1]

Έλασµα αερισµού

[6]

[2]

Κάλυµµα εδράνων

[7]

Πλατύς σφηνοειδής ιµάντας

[3]

Μονάδα γωνιακής ρύθµισης

[8]

Ξύλινη σφήνα

03796AXX

Ένσφαιρο ρουλεµάν

[4]

∆ακτύλιος ρύθµισης

[TV]

Κινητήριοι ρυθµιζόµενοι δίσκοι (τροχαλία)

[5]

∆ακτύλιος ασφάλισης

[GV]

Κινούµενοι ρυθµιζόµενοι δίσκοι (τροχαλία)

[A] [B]

Μισό τµήµα κουτιού ρυθµίσεων

1. Ρυθµίστε και σταθεροποιήστε τον ηλεκτροµειωτήρα στις υψηλότερες στροφές
2. ∆ιακόψτε την τροφοδοσία του ρυθµιζόµενου ηλεκτροµειωτήρα και λάβετε τα
µέτρα σας ώστε να µην µπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος! Ασφαλίστε την
πλευρά εξόδου.
3. αφαιρέστε τα δύο πλαϊνά ελάσµατα αερισµού [1]
4. Αφαιρέστε το καπάκι εδράνων [2] και τη µονάδα ρύθµισης [3]
5. Λύστε τις βίδες του περιβλήµατος, αποσυναρµολογήστε τα µισά τµήµατα [A] και [B]
του κουτιού ρυθµίσεων
6. ασφαλίστε τον κινούµενο δίσκο ρύθµισης [GV] µε την ξύλινη σφήνα [8]
Τα µισά τµήµατα του δίσκου δεν πρέπει να κλείνουν από τη δύναµη ελατηρίου!
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Επιθεώρηση / συντήρηση
Αντικαταστήστε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα

6

7. Αφαιρέστε:
•

το δακτύλιο ρύθµισης [4] (σε εµπρόσθια ρύθµιση), το δακτύλιο ασφάλισης [5], τα
µισά τµήµατα του κινητήριου δίσκου ρύθµισης [TVa]

8. αφαιρέστε τον παλιό πλατύ σφηνοειδή ιµάντα [7] και τοποθετήστε τον νέο σφηνοειδή
ιµάντα
9. Τοποθετήστε:
•

το µισό τµήµα του κινητήριου δίσκου ρύθµισης [TVa], το έδρανο [6], το δακτύλιο
ασφάλισης [5], το δακτύλιο ρύθµισης [4]

10.Αφαιρέστε την ξύλινη σφήνα
11.Βιδώστε τα µισά τµήµατα [A] και [B] του κουτιού ρυθµίσεων
12.Συναρµολογήστε τη µονάδα ρυθµίσεων και το καπάκι εδράνων [2]
13.Στερεώστε τα ελάσµατα αερισµού [1]
14.Τανύστε τον πλατύ σφηνοειδή ιµάντα:
•

περιστρέψτε τον άξονα ρύθµισης µε τη µονάδα ρύθµισης [3] προς τα δεξιά µέχρι
να αισθανθείτε την αντίσταση

15.Ελέγξτε τον τζόγο περιστροφής στον άξονα εξόδου
•

σωστά: είναι αισθητός ένας µικρός τζόγος περιστροφής

16.Αφαιρέστε τα εξαρτήµατα ασφάλισης από την πλευρά εξόδου (συγκρ. σηµείο 2)
17.Ενεργοποιήστε τον ηλεκτροµειωτήρα
18.Λειτουργήστε αργά σε όλο το φάσµα στροφών
•

σωστά: Ο κινητήρας λειτουργεί οµαλά και οµοιόµορφα
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Επιθεώρηση / συντήρηση
Συµπληρωµατική λίπανση του άξονα ρύθµισης H, HS, NV

6
6.5

Συµπληρωµατική λίπανση του άξονα ρύθµισης H, HS, NV

[2]

[4]
[1]
[3]

51930AXX

Εικόνα 15: Συµπληρωµατική λίπανση άξονα ρύθµισης
[1]

Κεφαλή ρύθµισης κουτιού ρυθµίσεων

[3]

Βίδα

[2]

Κουτί ρύθµισης

[4]

Άξονας ρύθµισης

1. Αφαιρέστε την κεφαλή ρύθµισης [1] από το κουτί ρυθµίσεων [2]
•

Λύστε τις βίδες [3]

2. Λιπάνετε τον άξονα ρύθµισης [4] µε ένα λιπαντικό µέσο που διαθέτει καλή
πρόσφυση, π.χ. "Never Seeze normal"
3. συναρµολογήστε µε την αντίθετη σειρά
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Επιθεώρηση / συντήρηση
Μέτρηση θερµοκρασίας εδράνων κύλισης

6.6

6

Μέτρηση θερµοκρασίας εδράνων κύλισης
Για τη διασφάλιση της αντιεκρηκτικής προστασίας και της ασφαλούς
λειτουργίας, είναι απαραίτητο η διαφορά µεταξύ της θερµοκρασίας των εδράνων
κύλισης και της θερµοκρασίας περιβάλλοντος στα αναφερόµενα σηµεία
µέτρησης να µην ξεπερνά τις παρακάτω τιµές:

Εάν ξεπεραστεί µία από αυτές τις τιµές, θα πρέπει να αντικατασταθεί το
συγκεκριµένο έδρανο κύλισης.

Η θερµοκρασία του εδράνου κύλισης µπορεί να µετρηθεί µε ένα κοινό θερµόµετρο
του εµπορίου. Φροντίστε ώστε το µήκος του αισθητήρα θερµοκρασίας να είναι
κατάλληλο.

Σηµείο µέτρησης

∆ιαφορά θερµοκρασίας

T1 (A, B, C)

40 K

T2A

50 K

T2B

40 K

T3

50 K

T3

T1 A

T2 A

T2 B

T1 C T1 B

Εικόνα 16: Μέτρηση θερµοκρασίας εδράνων κύλισης
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Επιθεώρηση / συντήρηση
Μέτρηση θερµοκρασίας εδράνων κύλισης

6

1. Η θερµοκρασία του εδράνου 1 µπορεί να µετρηθεί κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας σε ένα από τα σηµεία µέτρησης T1A, T1B ή T1C, ανάλογα µε τον τύπο
κατασκευής και τη δυνατότητα πρόσβασης.
2. Η θερµοκρασία του εδράνου 2 και του εδράνου 3 επιτρέπεται να µετρηθεί µόνο
κατά την ακινητοποίηση στα σηµεία µέτρησης T2A και T3.
Μέτρηση
θερµοκρασίας
εδράνου
κύλισης 2
(T2A, T2B):

Εάν στο έδρανο 2 είναι τοποθετηµένο ένα προστατευτικό κάλυµµα, θα πρέπει
προηγουµένως να το αφαιρέσετε.

Μέτρηση
θερµοκρασίας
εδράνου
κύλισης 3 (T3):

1. Αλλάξτε την περιοχή ρύθµισης, µέχρι να είναι εφικτή η πρόσβαση στο σηµείο
µέτρησης T3.

1. Στον αεριζόµενο ρυθµιζόµενο µειωτήρα, το σηµείο µέτρησης T2A βρίσκεται περ. 15
µε 20 mm πίσω από την εγκοπή αερισµού.
2. Σε µη αεριζόµενο ρυθµιζόµενο µειωτήρα, το σηµείο µέτρησης T2A δεν είναι
προσβάσιµο. Σ' αυτή την περίπτωση η θερµοκρασία του εδράνου κύλισης µπορεί να
µετρηθεί στο σηµείο µέτρησης T2B κατά τη διάρκεια λειτουργίας.

2. Ακινητοποιήστε τον ρυθµιζόµενο µειωτήρα και ασφαλίστε τον από την αθέλητη
επανενεργοποίησή του.
3. Αφαιρέστε το έλασµα αερισµού (βλέπει εικόνα Αντικατάσταση σφηνοειδούς ιµάντα,
θέση 1).
4. Μετρήστε τη θερµοκρασία του εδράνου κύλισης στο σηµείο µέτρησης T3.
5. Ρυθµίστε εκ νέου την περιοχή ρύθµισης.

Περιορισµός
του φάσµατος
στροφών στις
εκδόσεις NV,
H, HS
Οι τελικές στροφές nmin και nmax έχουν ρυθµιστεί από τον κατασκευαστή και δεν
πρέπει να τροποποιηθούν.
Εάν, λόγω φθοράς του σφηνοειδούς ιµάντα, οι µέγιστες στροφές µειωθούν
περισσότερο από 10 %, θα πρέπει ο σφηνοειδής ιµάντας να αντικατασταθεί από
ένα γνήσιο ανταλλακτικό SEW.
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Επιθεώρηση / συντήρηση
Ολοκλήρωση των εργασιών επιθεώρησης/συντήρησης

6.7

6

Ολοκλήρωση των εργασιών επιθεώρησης/συντήρησης
•

Φροντίστε για τη σωστή συναρµολόγηση του ρυθµιζόµενου µειωτήρα και το
προσεκτικό κλείσιµο όλων των ανοιγµάτων µετά τις εργασίες συντήρησης και
επισκευής στους ρυθµιζόµενους µειωτήρες της κατηγορίας 2D. Η
αντιεκρηκτική προστασία του ηλεκτροκινητήρα εξαρτάται κατά πολύ από την
προστασία IP.

•

Παρακαλούµε λάβετε υπόψη σας ότι τα επάνω ανοίγµατα αερισµού του
καπακιού των εδράνων στους ρυθµιζόµενους µειωτήρες των κατηγοριών 2G,
3G και 3D θα πρέπει να προστατεύονται από την ενδεχόµενη εισχώρηση
ξένων σωµάτων µε ένα κάλυµµα προστασίας.

•

Σε επίπεδα κουτιά ρυθµίσεων, θα πρέπει το έλασµα αερισµού που υπάρχει
στην επάνω πλευρά, να καλυφθεί µε το κάλυµµα που περιλαµβάνεται στο
πλαίσιο παράδοσης.

•

Στους ρυθµιζόµενους µειωτήρες της κατηγορίας 2D θα πρέπει όλα τα
ανοίγµατα αερισµού να σφραγιστούν στεγανά ώστε να προστατεύονται από
τη σκόνη.

•

Εκτέλεση ελέγχου λειτουργίας και ασφαλείας.
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Λειτουργία και σέρβις
Εξυπηρέτηση πελατών

7
7

7.1

Λειτουργία και σέρβις
•

Παρακαλούµε προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας στα αντίστοιχα κεφάλαια!

•

Κατά την αποκατάσταση των βλαβών θα πρέπει ο µειωτήρας να είναι
ακινητοποιηµένος. Ασφαλίστε το στοιχείο µετάδοσης κίνησης από αθέλητη
ενεργοποίηση, (π.χ. κλείδωµα του διακόπτη ή αφαίρεση των ασφαλειών στον
πίνακα ηλεκτρικής τροφοδοσίας). Στο σηµείο ενεργοποίησης πρέπει να
αναρτηθεί µία πινακίδα που θα προειδοποιεί για τις εργασίες που γίνονται στο
µειωτήρα.

Εξυπηρέτηση πελατών
Αν χρειαστείτε βοήθεια από το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας µας, θα
χρειαστούν τα παρακάτω στοιχεία:
• ∆εδοµένα που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης (πλήρη)
• Φύση και έκταση της βλάβης
• Η χρονική στιγµή και οι επικρατούσες συνθήκες κατά την εµφάνιση της βλάβης
• Η πιθανή αιτία

7.2

Βλάβη στο ρυθµιζόµενο µειωτήρα VARIBLOC®
Βλάβη

Πιθανή αιτία
Ο πλατύς σφηνοειδής ιµάντας
είναι φθαρµένος

Λύση
Αλλάξτε το πλατύ σφηνοειδή
ιµάντα (βλέπε κεφ. "Επιθεώρηση /
συντήρηση")
•

Ο κινητήρας "πατινάρει" ή
αποκρίνεται η παρακολούθηση
των στροφών.

Ο πλατύς σφηνοειδής ιµάντας ή η
επιφάνεια κύλισης του δίσκου
ρύθµισης έχει λερωθεί

Η καταπόνηση είναι πολύ µεγάλη
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Ο ηλεκτροκινητήρας
θερµαίνεται υπερβολικά

Η καταπόνηση είναι πολύ µεγάλη

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι
θορυβώδης

Ο πλατύς σφηνοειδής ιµάντας
έχει υποστεί ζηµιά
Επισήµανση:
Η ζηµιά µπορεί π.χ. να εµφανιστεί
• µετά από µία σύντοµη
εµπλοκή του ηλεκτροκινητήρα
• σε απότοµη καταπόνηση του
ηλεκτροκινητήρα

Θόρυβος τριβής/εµπλοκής:

Ζηµιά στα έδρανα:

•

Αντικαταστήστε το πλατύ
σφηνοειδή ιµάντα µε ένα
γνήσιο ανταλλακτικό SEW
(βλέπε κεφ. "Επιθεώρηση /
συντήρηση")
Καθαρίστε το δίσκο ρύθµισης
µε διαλυτικό ή άλλο παρόµοιο
υγρό

ελέγξτε τη µετρηµένη ισχύ και
µειώστε την στις τιµές που
αναφέρονται στον κατάλογο
βλ. επάνω
1. Αποκατάσταση αιτίας
2. Αντικαταστήστε τον πλατύ
σφηνοειδή ιµάντα µε ένα
γνήσιο ανταλλακτικό SEW
(κεφ. "Επιθεώρηση /
συντήρηση")

Αντικαταστήστε τα έδρανα
(επικοινωνήστε µε το τµήµα
εξυπηρέτησης)

Οδηγίες λειτουργίας – Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες VARIBLOC® µε αντιεκρηκτική προστασία
και πρόσθετο εξοπλισµό

Λειτουργία και σέρβις
Βλάβες στην παρακολούθηση στροφών WEXA/WEX

7.3

7

Βλάβες στην παρακολούθηση στροφών WEXA/WEX
Βλάβη

Πιθανή αιτία

Λύση

Ο κωδικοποιητής
παλµών τάσης δε
λειτουργεί

Ο κωδικοποιητής παλµών τάσης
δεν έχει συνδεθεί σωστά

Ελέγξτε την τροφοδοσία του κωδικοποιητή
παλµών τάσης από το ηλεκτρονικό σύστηµα
αξιολόγησης
Εάν η τροφοδοσία τάσης είναι σωστή:
• Ανατρέξτε στα εγχειρίδια του
κατασκευαστή!
• Ο κωδικοποιητής παλµών τάσης δεν
είναι κατάλληλος για τη σύνδεση στο
ηλεκτρονικό σύστηµα αξιολόγησης
(έκδοση IGEX)
• Αντικαταστήστε τον κωδικοποιητή
παλµών τάσης

Το LED στον
κωδικοποιητή
παλµών τάσης δεν
ανάβει ή ανάβει
µόνιµα

Η απόσταση ζεύξης είναι πολύ
µικρή ή πολύ µεγάλη

Ρυθµίστε την απόσταση ζεύξης (βλέπε
κεφάλαιο "Έναρξη λειτουργίας", αλλαγή
αποστάσεων ζεύξης x)

•

•

καµία ένδειξη

λανθασµένη ένδειξη

•

Η συσκευή ένδειξης δεν έχει
συνδεθεί σωστά
∆εν υπάρχει ή έχει διακοπεί η
τροφοδοσία τάσης

Η συσκευή ένδειξης δεν έχει
ρυθµιστεί σωστά

•

Συνδέστε τη συσκευή ένδειξης
σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα ζεύξεων
Ελέγξτε την τροφοδοσία τάσης
σύµφωνα µε το σχεδιάγραµµα ζεύξεων

Ελέγξτε τις ρυθµίσεις (βλέπε κεφάλαιο
"Έναρξη λειτουργίας", στοιχεία ρυθµίσεων
της ψηφιακής αποµακρυσµένης ένδειξης
στροφών)
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∆ήλωση συµµόρφωσης
Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες των κατηγοριών 2G και 2D

8
8

∆ήλωση συµµόρφωσης

8.1

Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες των κατηγοριών 2G και 2D

DIN EN ISO 9001

SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Ernst Blickle Str. 42
D-76646 Bruchsal

(im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII)

(according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII)

SEW-EURODRIVE

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Verstellgetriebe

der Kategorie 2G und 2D der Baureihe VARIBLOC® 01-41, und
der Kategorie 2G der Baureihe VARIBLOC® 51auf die sich diese
Erklärung bezieht, mit der

declares in sole responsibility that the variable speed gear
drives in categories 2G and 2D of the VARIBLOC® 01-41
series, and in category 2G of the VARIBLOC® 51 series
that are subject to this declaration are meeting the
requirements set forth in
Richtlinie 94/9/EG

Directive 94/9/EG
übereinstimmen.
Angewandte Norm:

EN1127-1

Applicable standard:

EN1127-1

SEW-EURODRIVE hinterlegt folgende technische Dokumentation zur Einsicht bei
benannter Stelle:
FSA GmbH, EU-Kennnummer 0588

SEW-EURODRIVE will archive the following technical documentation for reference
purposes at the following location:
FSA GmbH, EU Code 0588

SEW-EURODRIVE GmbH & Co
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Bruchsal, den 09.08.2000

ppa

Ort und Datum der Ausstellung

Funktion:

Place and date of issue

Function:

Vertriebsleitung / Deutschland
Head of Sales / Germany
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∆ήλωση συµµόρφωσης
Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες των κατηγοριών 3G και 3D

8.2

8

Ρυθµιζόµενοι µειωτήρες των κατηγοριών 3G και 3D

DIN EN ISO 9001

SEW-EURODRIVE GmbH & Co
Ernst Blickle Str. 42
D-76646 Bruchsal

(im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII)

(according to EC Directive 94/9/EC, Appendix VIII)

SEW-EURODRIVE

erklärt in alleiniger Verantwortung, dass die Verstellgetriebe
der Kategorie 3G und 3D der Baureihe VARIBLOC® 01-51, auf
die sich diese Erklärung bezieht, mit der

declares in sole responsibility that the variable speed gear
drives in categories 3G and 3D of the VARIBLOC® 01-51
series that are subject to this declaration are meeting the
requirements set forth in
Richtlinie 94/9/EG

Directive 94/9/EG
übereinstimmen.

Angewandte Norm:

EN1127-1

Applicable standard:

EN1127-1

SEW-EURODRIVE hält die gemäß 94/9/EG geforderten Unterlagen zur Einsicht
bereit.

SEW-EURODRIVE will make available the documents required according to 94/9/EG
for reference purposes.
SEW-EURODRIVE GmbH & Co

Bruchsal, den 09.08.2000

ppa

Ort und Datum der Ausstellung

Funktion:

Place and date of issue

Function:

Vertriebsleitung / Deutschland
Head of Sales / Germany
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Λίστα διευθύνσεων

Λίστα διευθύνσεων
Germany
Headquarters
Production
Sales

Bruchsal

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
D-76646 Bruchsal
P.O. Box
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

Central

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

North

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

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

East

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

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

South

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

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

West

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

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

Electronics

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 Hour Service

+49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Additional addresses for service in Germany provided on request!
France
Production
Sales
Service

Haguenau

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

Production

Forbach

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

Tel. +33 3 87 29 38 00

Assembly
Sales
Service

Bordeaux

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

Lyon

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

Paris

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

Additional addresses for service in France provided on request!
Algeria
Sales

Alger

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

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Buenos Aires

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

Argentina
Assembly
Sales
Service
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Australia
Assembly
Sales
Service

Melbourne

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

Sydney

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

Townsville

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

Wien

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

Minsk

SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Brüssel

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

Sao Paulo

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

Austria
Assembly
Sales
Service

Belarus
Sales

Belgium
Assembly
Sales
Service

Brazil
Production
Sales
Service

Additional addresses for service in Brazil provided on request!
Bulgaria
Sales

Sofia

BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

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

Douala

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

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Toronto

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
marketing@sew-eurodrive.ca

Vancouver

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
marketing@sew-eurodrive.ca

Montreal

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

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

Cameroon
Sales

Canada
Assembly
Sales
Service

Additional addresses for service in Canada provided on request!
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Chile
Santiago de
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
P.O. Box
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

Production
Assembly
Sales
Service

Tianjin

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

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

Assembly
Sales
Service

Suzhou

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-eurodrive.cn

Guangzhou

SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530
P. R. China

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang

SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological Development Area
Shenyang, 110141
P. R. China

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Assembly
Sales
Service

China

Additional addresses for service in China provided on request!
Colombia
Assembly
Sales
Service

Bogotá

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

Zagreb

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

Praha

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

Kopenhagen

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

Cairo

Copam Egypt
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/
copam@datum.com.eg

Tallin

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

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

Croatia
Sales
Service

Czech Republic
Sales

Denmark
Assembly
Sales
Service

Egypt
Sales
Service

Estonia
Sales
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Finland
Assembly
Sales
Service

Lahti

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

Libreville

Electro-Services
B.P. 1889
Libreville

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

Normanton

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

Αθήνα

ΧΡ. ΜΠΟΖΝΟΣ & ΥΙΟΣ Α.Ε.
Κ. Μαυροµιχάλη 12
P.O. Box 80136,
185 45 Πειραιάς

Tηλ. +30 210 422 51-34
Τelefax +30 210 422 51-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Θεσσαλονίκη

Μαιάνδρου 21
562 24 Θεσσαλονίκη

Tηλ. +30 2310 705 400
Telefax +30 2310 705 515

Hong Kong

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

Budapest

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

Baroda

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

Dublin

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

Tel-Aviv

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

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

Milano

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

Abidjan

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

Gabon
Sales

Great Britain
Assembly
Sales
Service

Greece (Ελλάδα)
Πωλήσεις
Ανταλλακτικά

Hong Kong
Assembly
Sales
Service

Hungary
Sales
Service

India
Assembly
Sales
Service

Ireland
Sales
Service

Israel
Sales

Italy
Assembly
Sales
Service

Ivory Coast
Sales
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Japan
Assembly
Sales
Service

Iwata

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

Ansan-City

SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
B 601-4, Banweol Industrial Estate
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

Busan

SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Riga

SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

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

Beirut

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

Alytus

UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

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

Brüssel

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

Johore

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

Queretaro

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

Casablanca

Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

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

Rotterdam

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

Korea
Assembly
Sales
Service

Latvia
Sales

Lebanon
Sales

Lithuania
Sales

Luxembourg
Assembly
Sales
Service

Malaysia
Assembly
Sales
Service

Mexico
Assembly
Sales
Service

Morocco
Sales

Netherlands
Assembly
Sales
Service
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New Zealand
Assembly
Sales
Service

Auckland

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

Christchurch

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

Moss

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

Lima

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

Lodz

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

Coimbra

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

Bucureşti

Sialco Trading SRL
str. Madrid nr.4
011785 Bucuresti

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

St. Petersburg

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

Dakar

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

Beograd

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

Singapore

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

Norway
Assembly
Sales
Service

Peru
Assembly
Sales
Service

Poland
Assembly
Sales
Service

Portugal
Assembly
Sales
Service

Romania
Sales
Service

Russia
Assembly
Sales
Service

Senegal
Sales

Serbia
Sales

Singapore
Assembly
Sales
Service
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Slovakia
Sales

Bratislava

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

Tel. +421 2 49595201
Fax +421 2 49595200
sew@sew-eurodrive.sk
http://sk.sew-eurodrive.com

Žilina

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

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

Banská Bystrica

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

Celje

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

Johannesburg

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

Capetown

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

Durban

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

Bilbao

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

Jönköping

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

Basel

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

Chonburi

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

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

Tunis

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

Slovenia
Sales
Service

South Africa
Assembly
Sales
Service

Spain
Assembly
Sales
Service

Sweden
Assembly
Sales
Service

Switzerland
Assembly
Sales
Service

Thailand
Assembly
Sales
Service

Tunisia
Sales
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Turkey
Istanbul

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

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

Dnepropetrovsk

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

Production
Assembly
Sales
Service

Greenville

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

Assembly
Sales
Service

San Francisco

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

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

Philadelphia/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

Dayton

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

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

Dallas

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

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

Assembly
Sales
Service

Ukraine
Sales
Service

USA

Additional addresses for service in the USA provided on request!
Venezuela
Assembly
Sales
Service
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Valencia

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
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

08/2007

SEW-EURODRIVE – Driving the world

Ηλεκτροµειωτήρες \ Βιοµηχανικοί µειωτήρες \ Ηλεκτρονικά κινητήριων µηχανισµών \ Αυτοµατισµοί \ Υπηρεσίες

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

