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1Общи инструкции
Ползване на документацията
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1 Общи инструкции
1.1 Ползване на документацията

Тази версия на документацията е оригиналната версия.
Тази документация е съставна част от продукта. Документацията е предназначе-
на за всички лица, които извършват дейности по монтажа, инсталацията, пуска
в експлоатация и сервиза на продукта.
Дръжте документацията на разположение в четливо състояние. Уверете се, че
отговорниците за съоръжението и експлоатацията, както и лицата, които работят
с продукта на своя отговорност, са прочели напълно и са разбрали документаци-
ята. При неясноти или необходимост от допълнителна информация се обръщай-
те към SEW‑EURODRIVE.

1.2 Структура на предупредителните указания
1.2.1 Значение на сигналните думи

Следващата таблица показва градацията и значението на сигналните думи на
предупредителните указания.

Сигнална дума Значение Последици при неспазване
 ОПАСНОСТ! Непосредствено заплашваща

опасност
Смърт или тежки наранявания

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Възможна, опасна ситуация Смърт или тежки наранявания

 ВНИМАНИЕ Възможна, опасна ситуация Леки наранявания

ВНИМАНИЕ Възможни материални щети Повреждане на продукта или него-
вото обкръжение

УКАЗАНИЕ Полезно указание или съвет:
Улеснява боравенето с продукта.

1.2.2 Структура на свързаните с разделите предупредителни указания
Свързаните с разделите предупредителни указания не се отнасят само за даде-
но специално действие, а за няколко действия в рамките на една тема. Използ-
ваните символи за опасност указват на обща или специфична опасност.
Тук ще видите формалната структура на свързано с раздела предупредително
указание:

СИГНАЛНА ДУМА!
Вид опасност и нейният източник.
Възможна(и) последица(и) при неспазване.
• Мярка(и) за предотвратяване на опасността.
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1 Общи инструкции
Претенции за поемане на отговорност за дефекти

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..8

Значение на символите за опасност
Символите за опасност, намиращи се в предупредителните указания, имат след-
ното значение:

Символ за опас-
ност

Значение

Участък обща опасност

Предупреждение за опасно електрическо напрежение

Предупреждение за горещи повърхности

Предупреждение за опасност от премазване

Предупреждение за висящ товар

Предупреждение за автоматично тръгване

1.2.3 Структура на въведените предупредителни указания
Въведените предупредителни указания са интегрирани директно в упътването
за действие преди предприемане на опасната стъпка.
Тук виждате формалната структура на въведеното предупредително указание:

 СИГНАЛНА ДУМА! Вид опасност и нейният източник. Възможна(и) последи-
ца(и) при неспазване. Мярка(и) за предотвратяване на опасността.

1.3 Претенции за поемане на отговорност за дефекти
Спазвайте указанията в настоящата документация. Това е условие за безава-
рийна експлоатация и удовлетворяване на евентуалните гаранционни претен-
ции. Прочетете най-напред документацията, преди работа с продукта!
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1Общи инструкции
Изключване на отговорност

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 9

1.4 Изключване на отговорност
Спазвайте указанията в настоящата документация. Това е основна предпоставка
за безопасна експлоатация. Само при това условие продуктите постигат посоче-
ните свойства на продукта и работни характеристики. SEW-EURODRIVE не пое-
ма отговорност за персонални, материални или имуществени щети, които въз-
никват в резултат на неспазването на ръководството за експлоатация. SEW-
EURODRIVE в такива случаи изключва отговорност за дефекти.

1.5 Правна бележка относно авторското право

© 2017 SEW‑EURODRIVE. Всички права запазени. Забранено е всякакво – дори
частично – размножаване, обработка, разпространение и друга преработка.
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2 Инструкции за безопасност
Предварителна забележка

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..10

2 Инструкции за безопасност
Следните принципни инструкции за безопасност имат за цел предотвратяване
на персонални и материални щети. Ползвателят трябва да гарантира, че прин-
ципните инструкции за безопасност ще бъдат взети предвид и ще се спазват.
Уверете се, че отговорниците за съоръжението и експлоатацията, както и лица-
та, които работят с уреда на своя отговорност, са прочели напълно и са разбра-
ли документацията. При неясноти или за допълнителна информация се обръ-
щайте към SEW-EURODRIVE.

2.1 Предварителна забележка
Следващите инструкции за безопасност се отнасят предимно за използването на
редуктори. При употребата на мотор-редуктори спазвайте допълнително инст-
рукциите за безопасност за двигателите в съответното ръководство за експлоа-
тация.
Моля, спазвайте също и допълнителните инструкции за безопасност в отделните
глави на настоящото ръководство за експлоатация.

2.2 Обща информация

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
По време на работа редукторите може да имат движещи се или въртящи се
части и нагорещени повърхности.
Смърт или тежки телесни наранявания
• Всички дейности по транспорта, съхранението, инсталирането/монтажа,

свързването, пуска, техническата поддръжка и текущите ремонти могат да
се извършват само от квалифицирани специалисти, като задължително се
спазват:
– съответните подробни ръководство (а) за експлоатация
– предупредителните и табелите за безопасност на редуктора
– всички други, спадащи към задвижващия механизъм проектни докумен-

ти, упътвания за пуск и електромонтажни схеми
– специфичните за съоръжението разпоредби и изисквания
– националните/ регионалните предписания за безопасност и предотвра-

тяване на злополуки
• Никога не инсталирайте повредени продукти
• Незабавно рекламирайте повредите в транспортната фирма
• При неразрешено махане на необходимия капак, ненадлежна употреба, при

неправилен монтаж или обслужване, има опасност от тежки персонални
или материални щети.

Допълнителна информация се съдържа в документацията.
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2.3 Целева група
Специалист за
механични рабо-
ти

Всички механични работи могат да се изпълняват само от обучен специалист.
Специалисти по смисъла на настоящата документация са лицата, които са за-
познати с конструкцията, механичната инсталация, отстраняването на повреди и
поддръжката на продукта и разполагат със следната квалификация:
• Квалификация в областта на механиката съгласно действащите национални

предписания
• Познаване на тази документация

Специалист за
електротехничес-
ки работи

Всички електротехнически работи могат да се изпълняват само от обучен елект-
роспециалист. Електроспециалисти по смисъла на настоящата документация са
лицата, които са запознати с електроинсталацията, пуска в действие, отстраня-
ването на повреди и поддръжката на продукта и разполагат със следната квали-
фикация:
• Квалификация в област електротехника съгласно действащите национални

предписания
• Познаване на тази документация

Инструктирани
лица

Всички дейности в останалите области транспорт, съхранение, експлоатация и
изхвърляне като отпадък, могат да се извършват само от достатъчно инструкти-
рани лица. Тези инструкции трябва позволят на лицата да могат да извършват
необходимите дейности и работни стъпки безопасно и по предназначение.
Всички специалисти трябва да носят съответстващо на тяхната дейност работно
облекло.

2.4 Употреба по предназначение
Индустриалните редуктори са двигатели, които работят с редуктори за промиш-
лени и производствени съоръжения. Трябва да се спазват разрешените обороти
и мощност съгласно техническите данни и фабричната табелка. Ако натоварва-
нето на редукторите се различава от разрешените стойности или са предвидени
други области на употреба, различни от промишлените производствени съоръ-
жения, редукторите могат да се използват само след съгласуване със SEW-
EURODRIVE.
Употребата им във взривоопасни зони е забранена, освен ако те не са специал-
но предвидени за това.
По смисъла на ЕО-Директивата за машините 2006/42/EО индустриалните редук-
тори са компоненти за вграждане в машини и съоръжения. В сферата на дейст-
вие на ЕО-Директивата приемането на експлоатация по предназначение се заб-
ранява, докато се установи, че крайният продукт съответства на Директивата за
машините 2006/42/EО.

2.5 Други действащи документи
Допълнително трябва да се вземат предвид следните документации:
• Каталог за цилиндрични редуктори и конусни цилиндрични редуктори се-

рия X..
• Документи към поръчката, например лист с размери, потвърждение на по-

ръчката и др.
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• При необходимост ръководството за експлоатация "Взривозащитени двигате-
ли за трифазен ток"

• При необходимост ръководствата за експлоатация на монтираните опции

2.6 Символи за безопасност на редуктора

 ВНИМАНИЕ
С течение на времето указателните /предупредителните табели и символите
за безопасност могат да се замърсят или да станат нечетливи по друг начин.
Опасност от нараняване поради нечетливи символи.
• Поддържайте всички инструкции за безопасност, предупредителни указания

и указания за обслужване винаги в четливо състояние.
• Сменете повредените указателни /предупредителни табели и символи за

безопасност.

Трябва да се спазват поставените върху редуктора символи за безопасност. Те
имат следното значение:

Символи за бе-
зопасност

Значение

Oil

Обозначава точката за наливане на масло. Същевременно
служи за правилно обезвъздушаване при смяна на маслото.

Oil

Обозначава отвора за изпускане на маслото.

Обозначава положението на обезвъздушителя. Служи за
избягване на грешката размяна на положението за измерва-
не на маслото и положението за обезвъздушаване.

Обозначава положението на точките за допълнително
смазване и улеснява намирането на точките за смазване.
Спомага за избягване на повреди на лагерите.

H2O

Обозначава движението на водата напред и служи за на-
миране на възможност за свързване.

H2O

Обозначава връщането на водата и служи за намиране на
възможност за свързване.

Oil

Обозначава движението на маслото напред и служи за на-
миране на възможност за свързване.

Oil

Обозначава връщането на маслото и служи за намиране
на възможност за свързване.
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Символи за бе-
зопасност

Значение

°C

Обозначава положението на температурния датчик/темпе-
ратурния прекъсвач.

Обозначава болта за изпускане на грес и служи за намира-
не на възможност за изпускане на греста. Спомага за избяг-
ване на повреди на редуктора.

Служи за избягване на повреди поради незнание. Спазвайте
указанията в ръководството за експлоатация.

Обозначава върху указателната табела при нестандартни
монтажни положения монтажното положение на редуктора
за проверка на маслото.

Обозначава болта за изпускане на въздух.

Внимание: Опасност от изгаряне на нагорещената повърх-
ност.

STOP

Внимание: Повреди на редуктора поради развъртане на пръ-
чицата за измерване на нивото на маслото по време на ра-
бота.

Oil

Внимание: Опасност от изгаряне от нагорещеното редуктор-
но масло.
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След пуска от редуктора могат да се отстранят следните етикети на редуктора.

Значение
Спирачката не е настроена фабрично.

Le frein n'est pas réglé d'usine

Risque de dommages matériels !

• Avant la mise en service, régler le frein   

 conformément aux instructions de la

notice d'exploitation. 

 

 

X

VORSICHT NOTICE ATTENTION

•

Die Bremse ist ab Werk nicht
eingestellt.

Mögliche Sachschäden!

  Bremse vor der Inbetriebnahme
  gemäß Betriebsanleitung einstellen

The brake has not been set at
the factory 

Potential damage to property!

• Prior to startup, set the brake according 
   to the operating instructions.
   

El freno no viene ajustado 
de fábrica.

•  Antes de la puesta en marcha, 

ajustar el freno según las 

instrucciones de funcionamiento.

 

 

De rem is niet af fabriek 
ingesteld.

Mogelijke materiële schade!

• Rem voor de inbedrijfstelling conform 

technische handleiding instellen. 

 

Hamulec nie jest ustawiony 
fabrycznie. 

•  

PRECAUCIÓN VOORZICHTIG OSTROŻNIE

18855199

¡Posibles daños materiales!

ENDE

F ES

NL PL

Możliwe szkody materialne!

9007204570571147

Съединителят се доставя без грес.

    

 

VORSICHT NOTICE ATTENTION

  

 

PRECAUCIÓN VOORZICHTIG OSTROŻNIE

18977405

ENDE

F ES

NL PL

 

 

 

  

El acoplamiento se suministra 
sin grasa.

¡Posibles daños materiales!

•
 

Llenar el acoplamiento con grasa 
antes de la puesta en marcha.

 

 

Kupplung wird ohne Fett geliefert.

Mögliche Sachschäden!

• Vor der Inbetriebnahme Kupplung 

 mit Fett befüllen.

 

Koppeling wordt zonder 
vet geleverd.

Mogelijke materiële schade!

•

 

Koppeling vóór de inbedrijfstelling 
met vet vullen.

 

 

Coupling delivered without
grease

Possible damage to property.

• Fill coupling with grease prior to startup. 
 

Możliwe szkody materialne!

• Przed uruchomieniem należy 

 wypełnić sprzęgło smarem. 

L’accouplement est livré sans
graisse.

Risque de dommages matériels !

• Avant la mise en service, remplir
l’accouplement de graisse.

Sprzęgło jest dostarczane 

bez smaru.

9007204570573323
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Значение
Съединителят се доставя без масло.

   
 

VORSICHT NOTICE ATTENTION

  

 

PRECAUCIÓN VOORZICHTIG OSTROŻNIE

18977413

ENDE

F ES

NL PL

 

Oil

Coupling delivered without oil

Possible damage to property.

• Fill coupling with oil prior to startup.

 

Możliwe szkody materialne!

• Przed uruchomieniem należy 
 wypełnić sprzęgło olejem. 

El acoplamiento se suministra 
sin aceite.

¡Posibles daños materiales!

Llenar el acoplamiento con aceite antes 
de la puesta en marcha.

•

Koppeling wordt zonder 
olie geleverd.

Mogelijke materiële schade!

• Koppeling vóór de inbedrijfstelling 
met olie vullen.

Kupplung wird ohne Öl geliefert.

Mögliche Sachschäden!

Vor der Inbetriebnahme Kupplung 
mit Öl befüllen.

•

L’accouplement est livré sans
huile.

Risque de dommages matériels !

•
 

Avant la mise en service, remplir
l’accouplement d’huile.

Sprzęgło jest dostarczane 

bez oleju.

9007204571876363

Редукторът е защитен от корозия с VCI.

  

 

 

VORSICHT NOTICE ATTENTION

  
 

 

 

PRECAUCIÓN VOORZICHTIG OSTROŻNIE

18977421

ENDE

F ES

NL PL
VCI

Getriebe ist mit VCI 
rostgeschützt. Nicht öffnen!

Mögliche Sachschäden!

• Vor der Inbetriebnahme Vorarbeiten

gemäß Betriebsanleitung durchführen.

• Keine offene Flamme!

Gear unit with VCI corrosion
protection. Do not open!

Potential damage to property!

• Prior to startup, perform preliminary
   work according to operating instructions 

• No open flames!

Réducteur protégé contre la
corrosion avec VCI. Ne pas ouvrir 

Risque de dommages matériels !

• Avant la mise en service, réaliser les

travaux préliminaires indiqués dans la

notice d'exploitation.

• Pas de flammes ouvertes !

Reductor está protegido con VCI 
contra la corrosión. ¡No abrir!

¡Posibles daños materiales!

• Antes de la puesta en marcha, efectuar 

los trabajos preparatorios según las 

instrucciones de funcionamiento.
 

•
 

No debe haber fuego abierto.
  

Tandwielkast is met VCI tegen 
corrosie beschermd. Niet openen! 

Mogelijke materiële schade!

• Vóór de inbedrijfstelling voor-

bereidingen conform technische 

handleiding uitvoeren.

 

•

 

Geen open vuur!

  

 

 

   

 Możliwe szkody materialne!

9007204570575499
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Значение
Съединителят се доставя без масло.

    

 

VORSICHT NOTICE ATTENTION

  

 

PRECAUCIÓN VOORZICHTIG OSTROŻNIE

18977383

ENDE

F ES

NL PL

Oil

Getriebe wird ohne Öl geliefert.

Mögliche Sachschäden!

• Vor der Inbetriebnahme Ölbefüllung 

gemäß Betriebsanleitung durchführen.

Gear unit is delivered without oil.

Potential damage to property!

• Prior to startup, fill in oil according
   to operating instructions.

•
 

 

Tandwielkast wordt zonder 
olie geleverd.

Mogelijke materië schade!

• Vóór de inbedrijfstelling olie conform 
technische handleiding bijvullen. 

Le réducteur ne contient pas 
d'huile à la livraison.

Dommages matériels possibles !

Avant la mise en service, effectuer le 
remplissage d'huile conformément à la 
notice d'exploitation.

 

El reductor se suministra 
sin aceite.

¡Posibles daños materiales!

• Antes de la puesta en marcha, 
efectuar el llenado de aceite según 
las instrucciones de funcionamiento.

 

Przekładnia jest dostarczana 
bez oleju.

Możliwe szkody materialne!

9007204570577675
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2.7 Символи за безопасност върху листовката с размери

Трябва да се спазват използваните върху редуктора символи за безопасност. Те
имат следното значение:

Символ за бе-
зопасност

Значение

Обозначава положението на масло измервателната пръч-
ка.

Обозначава положението на прозорчето за ниво на масло-
то.

Обозначава положението на прозорчето за контролиране
на маслото.

Обозначава точката за наливане на масло.

Обозначава отвора за изпускане на маслото.

Обозначава положението на обезвъздушителя.

Обозначава положението на точките за допълнително
смазване.

Обозначава положението на точките за допълнително
смазване.

Fett Обозначава положението на изтичане на грес.

H2O

G 1/4" Обозначава движението на водата напред с присъедини-
телен размер.

H
2
O

G 1/4" Обозначава рециркулация на водата с присъединителен
размер.

OIL
Обозначава движението на маслото напред.

OIL
Обозначава движението на маслото назад.

SN

Обозначава положението на магнитната винтова пробка.

Обозначава положението на ревизионния капак.

Обозначава положението на точките за захващане при тран-
спорта.

Обозначава положението на опората срещу въртене.

     M8

Обозначава положението на сензор вибрации от страната
на оператора с присъединителен размер.

Обозначава положението на болта за изпускане на въздух.
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Символ за бе-
зопасност

Значение

Обозначава положението на нагревателя на маслото.

Обозначава винта за проверка на нивото на маслото.

2.8 Символи върху опаковката
Трябва да се спазват символите върху опаковката. Те имат следното значение:

Да се държи 

изправено

Да се пази 

от влага

Точка на 

тежестта

Чуплив

товар

Да се пази 

от топлина
Да се 

закрепи

Забранени 

са куки

1811486091
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2.9 Транспорт

2.9.1 Общи инструкции

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Вдигнатите във въздуха товари могат да паднат.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Не стойте под вдигнат товар.
• Обезопасете опасната зона.
• Използвайте подходящи и неповредени транспортни средства с достатъчен

капацитет.
• Обърнете внимание при избора на повдигащ механизъм и кран размерите

на редуктора, центъра на тежестта и масата, която ще бъде преместена
(виж чертежа в мащаб). Масата, която ще бъде преместена е общото тегло
от пакета на задвижващия механизъм включително и монтажни компоненти
(не само теглото на редуктора)!

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Повдигнати товари могат да се преобърнат.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Обезопасете редуктора, така че при повдигане да не може да се преобърне.
• Обезопасете опасната зона.
• Използвайте подходящи и неповредени транспортни средства с достатъчен

капацитет.
• Обърнете внимание при избора на повдигащ механизъм и кран размерите

на редуктора, положението на центъра на тежестта и масата, която ще бъ-
де преместена (виж документацията на поръчката). Масата, която ще бъде
преместена е общото тегло от пакета на задвижващия механизъм включи-
телно и монтажни компоненти (не само теглото на редуктора)!

 ВНИМАНИЕ
Опасност от приплъзване на неосигурени монтажни части, например призма-
тични шпонки.
Опасност от премазване от падащи предмети.
• Обезопасете монтажните части.
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 ВНИМАНИЕ
Опасност от изтичане на смазочно средство от повредени уплътнения и по
обезвъздушителя.
Леки телесни наранявания.
• Проверете редуктора и монтажните части за излизане на смазочен матери-

ал.
• Уплътненията не трябва да влизат в контакт с почистващи препарати, тъй

като могат да се повредят от контакта с почистващи средства.
• Пазете обезвъздушителя от повреда.
• Уверете се, че в редуктора няма твърде много масло. При твърде високо

ниво на масло и повишение на температурата може да излезе смазочен ма-
териал от обезвъздушителя.

ВНИМАНИЕ
При неправилно транспортиране редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети.
• Спазвайте следващите указания.

• Веднага след получаването проверете доставката за евентуални повреди
при транспорта. Веднага уведомете за тях транспортната фирма. При необ-
ходимост пускането в експлоатация трябва да се изключи.

• Вземете теглото на редуктора от фабричната табелка (данни без масло) или
от листа с размери. Спазвайте посочените там товари и предписания.

• По възможност транспортирайте редуктора, без да е пълен с масло. Ако това
не е възможно, внимавайте данните за теглото върху фабричната табелка да
се отнасят само за теглото на празния редуктор и сменете обезвъздушителя
със заключващ болт.

• Транспортът на редуктора трябва да се извърши така, че да се избегнат пов-
реди на редуктора и монтажните части. Така например ударите по свободни-
те краища на вала могат да доведат до повреди в редуктора.

• За транспортиране на редуктора вземете предвид само предписаните точки
за захващане [1] (виж документацията на поръчката). Обърнете внимание, че
товарните поставки на мотора или на монтажните части могат да се използ-
ват само за стабилизиране на товара.

• Обърнете внимание, че рим-болтовете са завинтени напълно и трябва да са
положени по цялата опорна площ. Спазвайте следната инструкция.

Рим-болт DIN 580/DIN 582
Правилно:  
Теглене под наклон в посока на рав-
нината на пръстена, макс. 45°

Грешно:  
Странична тяга обратно на посо-
ката на равнината на пръстена

45°45° 0°
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2.9.2 Универсален корпус/HU
На следващата фигура са показани примери за транспортиране.

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]
[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

9007205300586251
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2.9.3 Хоризонтален корпус/HH
На следващата фигура са показани примери за транспортиране.

Типоразмер X100 – 210

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1]

[1][1]

13315118219

Типоразмер X220 – 320

[1]

[1]

[1]

[1]

13319419787
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2.9.4 Термичен корпус/HT
Операторът е отговорен за транспорта, следващата таблица отговаря на при-
мерни вътрешни фабрични параметри на SEW. Таблицата е валидна само за
транспорта на 4 опорни точки [1] и без монтажни компоненти като напр. работен
двигател, фундаментна рамка, външни охладителни инсталации.
Транспортът на 2 опорни точки с рим-болтове (DIN 580/DIN 582) не е разрешен!

Рим-болт DIN 580/DIN 582
Типоразмер Резба
X220 – 230 4 x M24

X240 – 250 4 x M30

X260 – 280 4 x M30

X290 – 300 4 x M36

X310 – 320 4 x M36

Следващата фигура показва примерен транспорт.

[1]

[1]

[1]

[1]

9007214773115531
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2.9.5 Корпус смесител/HA
Операторът е отговорен за транспорта, следващата таблица отговаря на при-
мерни вътрешни фабрични параметри на SEW. Таблицата е валидна само за
транспорта на 4 опорни точки [1] и без монтажни компоненти като напр. външни
охладителни инсталации.
Използвайте за транспорта 5 звезден рим-болт [2]. Транспорт с рим-болтове
DIN 580 и DIN 582 не е разрешен!
Транспорт на 2 опорни точки не е разрешен!

Типоразмер Резба
X140 – 150 4 x M16

X160 – 170 4 x M20

X180 – 190 4 x M24

X200 – 210 4 x M24

Следващата фигура показва примерен транспорт.

[1]

[1]

[1]

[1]

[2]

15466449163
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2.9.6 Редуктор с моторен адаптер

Универсален и хоризонтален корпус HU/HH
Редукторите с моторен адаптер могат да се транспортират само с подемни въ-
жета/ вериги [2] или подемни колани [1] под ъгъл от 90° (вертикално) до 70°
спрямо хоризонталата. Подемните халки на двигателя не бива да се използват
за транспортиране. Следващите фигури показват примерен транспорт.

90°-70°
<70°[1]

[1]

[2] [2] [2] [2]

15582989195
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Корпус смесител/HA
Използвайте за транспортиране на редуктора само предписаните точки за захва-
щане [1] и 5 звезден рим-болт [2]. Транспорт с рим-болтове DIN 580 и DIN 582 не
е разрешен.
Подемните халки [3] на двигателя не бива да се използват за транспортиране.
Следващите фигури показват примерен транспорт.

[1] [1] [3]

[1]

[1]

[1]

[1]

[2]

9007214721193483
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2.9.7 Редуктори със задвижване с клиновиден ремък
Редукторите със задвижване с клиновиден ремък могат да се транспортират са-
мо с подемни колани [1] и подемни въжета [2] под ъгъл от 90° (вертикално). По-
демните халки на двигателя не бива да се използват за транспортиране.
Следващите фигури показват примерен транспорт.

[1]

[1]

[2]

90° 90
°

[2][1]

[2]

[2]
[1]

18014399489006731
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2.9.8 Редуктор върху работен двигател/фундаментна рамка
Редукторите върху работни двигатели/фундаментни рамки могат да се транспор-
тират само с вертикално обтегнати подемни въжета [1] или вериги.
Следващите фигури показват примерен транспорт.

90°
90°

[1]

[1] [1]

9007199436455563
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2.10 Условия на съхранение и транспортиране

В зависимост от условията на съхранение и транспортиране редукторите могат
да бъдат в изпълнение със следните видове консервиране и опаковка.

2.10.1 Вътрешно консервиране

Стандартно консервиране
След тестването маслото за тестване се изпуска от редуктора. Оставащият в ре-
дуктора маслен филм пази редуктора от корозия известно време. Според поръч-
ката редукторът може да бъде доставен с напълване с масло. Информация за-
това ще вземете от документацията на поръчката.

Консервиране за продължително време
След тестването маслото за тестване се изпуска от редуктора и вътрешността
се пълни с изпаряващ се инхибитор. Обевъздушителят се заменя с винтова
пробка и се прилага към редуктора.
При редуктори, които ще се задвижват със смазочни материали за хранително-
вкусовата промишленост не е разрешено консервиране с VCI-антикорозионни
средства. Консултирайте се за това със SEW-EURODRIVE.

2.10.2 Външно консервиране
Най-общо се прилагат следните мерки за външно консервиране:
• Гладките, небоядисани функционални повърхности на валове, фланци, мон-

тажни и подови повърхности на корпуса се покриват с антикорозионни средс-
тва. Антикорозионното средство може да бъде отстранено само с подходящ
безвреден за уплътняващия пръстен на вала разтворител.

• Дребните резервни части и немонтираните части, напр. болтове, гайки и др.
се опаковат в пластмасови торбички за защита от корозия (VCI-торбички за
защита от корозия).

• Отворите с резби и слепите отвори се затварят с пластмасови тапи.
• Ако редукторът се съхранява по-дълго от 6 месеца, защитното покритие на

небоядисаните повърхности и боята трябва да се проверяват редовно. При
необходимост местата с повредено защитно покритие и/или боя трябва да се
поправят.

2.10.3 Опаковка

Стандартна опаковка
Редукторът е закрепен върху палет и се доставя непокрит.
Употреба: При наземен транспорт

Опаковка за продължително време
Редукторът се доставя опакован в защитна дървена каса, която е подходяща съ-
що и за морски транспорт.
Употреба: При морски транспорт и / или за продължително съхранение23
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2.10.4 Условия на съхранение

ВНИМАНИЕ
При неправилно съхранение редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети.
• Редукторът трябва да се съхранява през цялата продължителност на съх-

ранение до пускането в експлоатация без вибрации, за да се предотвратят
повреди на работните повърхности на търкалящите лагери!

• Отвеждащият вал трябва да се завърта на всеки 6 месеца на минимум един
оборот, за да се промени положението на търкалящите се тела в лагерите
на задвижващия и отвеждащия вал.

УКАЗАНИЕ
Редукторите се доставят стандартно без напълване с масло, според продължи-
телността и условията на съхранение са необходими различни защитни систе-
ми съгласно следващата таблица.

Консервиране + опа-
ковка

Място на съхранение Продължителност на
съхранение

Стандартно консерви-
ране

+
Стандартна опаковка

На закрито и затворени при постоянна темпера-
тура и влажност на въздуха (5 °C < ϑ < 60 °C,

< 50 % относителна влажност на въздуха).
Без внезапни температурни колебания и с конт-
ролирана вентилация с филтър (за защита от

замърсявания и прах). Без агресивни пари и без
вибрации.

Макс. 6 месеца при ненару-
шена защита на повърх-

ността.

Консервиране за про-
дължително време

+
Стандартна опаковка

На закрито и затворени при постоянна темпера-
тура и влажност на въздуха (5 °C < ϑ < 60 °C,

< 50 % относителна влажност на въздуха).
Без внезапни температурни колебания и с конт-
ролирана вентилация на помещението за съх-
ранение с филтър (за защита от замърсявания

и прах). Без агресивни пари и без вибрации.

Макс. 3 години при редов-
но инспектиране и провер-

ка на целостта.

Консервиране за про-
дължително време

+
Опаковка за продъл-

жително време

Под покрив, защитени от дъжд, без вибрации. Макс. 3 години при редов-
но инспектиране и провер-

ка на целостта.

УКАЗАНИЕ
При съхранение в тропически области внимавайте за достатъчна защита срещу
насекоми. При разлики в изискванията се консултирайте със SEW-EURODRIVE.
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3 Конструкция на основния редуктор

УКАЗАНИЕ
Понятието основен редуктор включва следното: Редуктор с монтирани опции,
като напр. нагревател на масло, водоохлаждащ капак, водоохлаждащ патрон,
изравнителен резервоар за масло и т.н. Охладителните инсталации OAC, OAP,
OWC, OWP, ONP, ONP1 и ONP1L не са част от основен редуктор.

3.1 Фабрична табела серия X..

Следващият пример описва структурата на фабричната табела. Количеството
масло, дадено върху фабричната табелка, се отнася само за основния редуктор.

Made in Germany 

SEW-EURODRIVE

PMMK2

PK1

Ta

M4-M1/9° 

2016 

kW

Nm

rpm

rpm

76646 Bruchsal/Germany

kW

-25...40

-39,06

~ 90 L

Greasing points

81064793711314443
Type Наименование на типа
No. Сериен номер
PK1 kW Работна мощност на задвижващия вал (HSS)
MK2 Nm Въртящ момент на изход редуктор
n1 rpm Задвижващи обороти (HSS)
n2 rpm Отвеждащи обороти (LSS)
min. Минимална работна точка
norm. Нормална работна точка
max. Максимална работна точка
i Точно предавателно отношение на редуктора
FS Работен коефициент
PM kW Номинална мощност на двигателя
Ta °C Отклонение от стандартен температурен обхват

(−20 °C до +40 °C)
Mass kg Тегло на редуктора
Greasing points Брой точки за допълнително смазване
Fan Брой на инсталираните вентилатори

Видове масло и клас вискозитет / количество масло
Year Година на производство
IM Монтажно положение и монтажна повърхност
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3.2 Наименования на типовете
3.2.1 Редуктори

Следващият пример описва структурата на наименованието на типа.

X3KS250 /HU /B
X Серии индустриални редуктори

3 Брой степени на редуктора
• 2 = 2-степенен
• 3 = 3-степенен
• 4 = 4-степенен

K Изпълнение на редуктора
• F = цилиндричен редуктор
• K = конусен цилиндричен редуктор
• T = конусен цилиндричен редуктор

S Тип отвеждащ вал
• S = плътен вал с призматична шпонка
• R = плътен вал с гладко изпълнение
• L = плътен вал с многоклинови зъбни колела
• A = кух вал с канал на призматичната шпонка
• H = кух вал с горещо пресована стягаща шайба
• V = кух вал с многоклинови зъбни колела

250 Размери редуктори
• 100 – 320

HU Изпълнение на корпус
• HU = универсален корпус
• HH = хоризонтален корпус
• HA = Корпус смесител
• HT = Термичен корпус

B Закрепване на редуктора
• /B = опора
• /T = динанометрична опора
• /F = фланец
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3.2.2 Маслозахранващи инсталации
За охлаждане и смазване редукторът може да бъде оборудван с маслозахранва-
ща инсталация. Следващият пример описва структурата на наименованието на
типа.

OWC020-00/M
O Маслозахранваща инсталация

W Охлаждаща среда
• W = вода
• A = въздух
• N = моторна помпа

C Вид
• C = циркулационно охлаждане
• P = смазване под налягане

020 Размер
• 005 – 070

Приложение

-0 Монтажни положения
• 0 = M1/M2/M3/M4
• 1 = M5/M6

0 Опция
• 0 = 50 Hz
• 1 = 60 Hz
• 2 = 50 Hz/60 Hz
• 9 = специална конструкция

М Вид на монтажа
• M = монтирана на редуктора
• S = за отделна инсталация
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3.2.3 Фланцеви съединители
Следващият пример описва структурата на наименованието на типа.

FC530/175SM
FC Фланцови съединител

530 Външен диаметър на фланеца

175 Диаметър на отвора

S Вид на свързването вал-главина
• S = цилиндрична връзка чрез пресоване
• K = свързване с призматична шпонка
• T = конусна връзка чрез пресоване

М Вид на центрирането
• M = външно центриране
• F = вътрешно центриране
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3.2.4 Съкращения за опционалните принадлежности
В таблицата са показани използваните съкращения и тяхното значение.

Съкращение Значение
BF Фундаментна рамка

BS Блокировка за обратен ход

BSL Блокировка за обратен ход с ограничен въртящ момент

CCV Водоохлаждащ капак

CCT Водоохлаждащ патрон

F Монтажен фланец

FC Фланцови съединител

FAN Вентилатор

FAN-ADV Вентилатор, изпълнение Advanced

ET Изравнителен резервоар за масло

HH Хоризонтален корпус

HU Универсален корпус

HA Корпус смесител

HT Термичен корпус

HSST Непрекъснат задвижващ вал

LSST Непрекъснат отвеждащ вал

MA Моторен адаптер

SB Работен двигател

SEP Помпа със свободен край на вала

T Опора срещу въртене

OAC Циркулационно охлаждане с охладител масло-въздух с мотор-
на помпа

OWC Циркулационно охлаждане с охладител масло-вода с моторна
помпа

OAP Циркулационно охлаждане с охладител масло-въздух със
смазване под налягане и моторна помпа

OWP Циркулационно охлаждане с охладител масло-вода със смаз-
ване под налягане и моторна помпа

ONP Смазване под налягане и моторна помпа

ONP1 Смазване под налягане и моторна помпа

ONP1L Смазване под налягане и моторна помпа

OD Пръчица за измерване на нивото на маслото

DV Кран за изпускане на маслото

OLG Прозорче за нивото на маслото

OH Нагревател за маслото

VBD Задвижвания с клиновиден ремък23
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Наименования на типовете
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Освен монтажния фланец, динамометричната опора, хоризонталния и универса-
лен корпус не всички опции са съставна част от наименованието на типа.
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Монтажни положения
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3.3 Монтажни положения

3.3.1 Дефиниция
Монтажното положение определя положението на корпуса на редуктора в поме-
щението и се обозначава с M1 – M6. В следващата таблица са описани монтаж-
ните положения.

Стандартно монтажно положение
(на фигурата маркирано в сиво)

Алтернативно монтажно по-
ложение

Хоризонтални редуктори M1 M3
Вертикални редуктори M5 M6
Изправени редуктори M4 M2

При алтернативните монтажни положения могат да възникнат ограничения по
отношение на определени опции на оборудването. В този случай се консулти-
райте със  SEW‑EURODRIVE.

M1

M6 M2

M3

M4

Редуктор с цилиндрични 

зъбни колела X.F..

M5

M1

M2

M5

M3

M6

M4

Конусен цилиндричен 

редуктор X.K..
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Монтажни положения
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Валидно за типоразмери X100 до X210

Конусен цилиндричен редуктор X.T..

Валидно за типоразмери X220 до X320

M4

M2

M1

M5

M3

M6

M4

M2

M1

M5

M3

M6
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3Конструкция на основния редуктор
Монтажни положения
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3.3.2 Отклонение монтажно положение
При редуктори X.F.. и X.K..в монтажни положения M1 и M3 обърнете внимание
на следните разрешени отклонения на монтажно положение. Данните се отнасят
за редуктори без наклонено монтажно положение.

X.F100 – 320 и X.K100 – 320
X.K.. 

Монтажно положение M1 и M3
X.F.. 

Монтажно положение M1 и M3
X.F.. и X.K.. 

Монтажно положение M1 и M3

0°
+1°

0°
+1°

±0.5°

УКАЗАНИЕ
Отклонения монтажно положение от ±1° са разрешени при редуктори:
• X.F.. и X.K.. в монтажни положения M2, M4, M5, M6.
• X.T.. в монтажни положения M1, M2, M3, M4, M5, M6.
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Монтажни повърхности
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3.4 Монтажни повърхности

Монтажната повърхност се определя като повърхност на редуктора със
• закрепващ крак (X.... /B) или
• закрепващ фланец (X.... /F),
за която се закрепва редукторът.
Дефинирани са 6 различни монтажни повърхности (наименование F1...F6)

F1

F2

F4

F6

F5

F3

9007199434620683
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Положения на вала
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3.5 Положения на вала

Показаните на следващите фигури положения на вала (0 – 6) важат за отвежда-
щи валове, изпълнени като плътни и кухи валове. При други положения на вало-
вете или при редуктори с блокировка за обратен ход се консултирайте със SEW-
EURODRIVE.

3.5.1 X.F..

Положение на вала X.FS.. Положение на вала X.FH..

4

2

3

1

4

1

2

3

3.5.2 X.K..

Положение на вала X.KS.. Положение на вала X.KH..

4

0

3

4

0

3
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3.5.3 X.T..
Следващите положения на вала са възможни при изпълнението редуктор X.T..

Типоразмери X100 до 210

Положение на вала X.TS.. Положение на вала X.TH.. / X.TA..

4

3

6

6

4

3

Типоразмери X220 до 250

Положение на вала X.TS.. Положение на вала X.TH.. / X.TA..

5

4

3

5

4

3

3.6 Монтажни положения и стандартни монтажни повърхности

На всяко монтажно положение съответства определена стандартна монтажна
повърхност:

УКАЗАНИЕ
• Монтажното положение и/или монтажната повърхност не бива да се разли-

чава от поръчката.
• Други монтажни повърхности са възможни заедно с определено монтажно

положение. Моля, спазвайте чертежа към поръчката.
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Следващата фигура показва преглед на монтажно положение и стандартна мон-
тажна повърхност.

F1

F1

F6

F6

F3

F3

F2

F2

F3

F3

F6

F6

M6

M1

M2

M5

M3

M4

2

3

4

1

2

4

3

1

3

1

2

4

3

1

4
2

4

2

1

3

4

2

1

3

M6

M1

M2

M5

M3

M4

X.F..

X.K.. 0

0

0

0

0

0

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

27021599101969547

УКАЗАНИЕ
Обърнете внимание при монтажа на редуктора в монтажно положение M2, че
на монтажната конструкция на клиента са оставени прорези за обезвъздушава-
щия клапан и за пръчицата за измерване на маслото.
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M1

M3

Валидно за типоразмери X100 до X210

M2

M4

M4

M6

M6

M5

M1

M2

M3

M5

X.T..

Валидно за типоразмери X220 до X250

54043196953073291

УКАЗАНИЕ
Обърнете внимание при монтажа на редуктора в монтажно положение M2, че
на монтажната конструкция на клиента са оставени прорези за обезвъздушава-
щия клапан и за пръчицата за измерване на маслото.
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3Конструкция на основния редуктор
Фиксирани и променливи нестандартни монтажни положения
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3.7 Фиксирани и променливи нестандартни монтажни положения

Монтажните положения, които се различават от стандартните монтажни положе-
ния, се различават като фиксирани и променливи нестандартни монтажни по-
ложения.

УКАЗАНИЕ
• Фиксирани и променливи нестандартни монтажни положения са възможни

само след консултация със SEW-EURODRIVE. Вземете предвид документа-
цията на поръчката, например листа с размери.

• При фиксираните и променливи нестандартни монтажни положения могат да
се появят ограничения по отношение на принадлежностите, техническите
данни и евентуално по-дългите срокове на доставка. Консултирайте се със
SEW-EURODRIVE.

M1

M6

M2

M5

M4

+

+

+

+

0°

18014406531135115
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3 Конструкция на основния редуктор
Фиксирани и променливи нестандартни монтажни положения

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..46

3.7.1 Фиксирано нестандартно монтажно положение

Дефиниция:
Редукторите с фиксирано нестандартно монтажно положение имат различаващо
се от стандарта, но във всеки случай неподвижно монтажно положение. Редукто-
рът не променя монтажното си положение по време на експлоатацията.

Пример:
Наименованието на типа се създава по следния начин:

M1-M4/9°  

M1 = изходно монтажно положение

M4 = посока на завъртане

9° = неподвижен ъгъл на завъртане
От монтажно положение M1 към M4 на 9° завъртян

От това се получава следното фиксирано нестандартно монтажно положение:

+9°

+9°

M1-M4/9°
M1

M4

M2

+

M10°

0°

8021658507

Проверката на нивото на маслото следва в избраното фиксирано нестандартно
монтажно положение.
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Фиксираното нестандартно монтажно положение се изобразява на фабричната
табела по следния начин:

M1-M4/9°/F1

Made in Germany 

SEW-EURODRIVE

PMMK2

PK1

Ta

2016 

kW

Nm

rpm

rpm

76646 Bruchsal/Germany

kW

-25...40

-39,06

~ 90 L

Mass kg

36028805040624139

3.7.2 Променливо нестандартно монтажно положение

Дефиниция:
Редукторите с променливо нестандартно монтажно положение по време на ра-
бота могат да променят положението в помещението под дадения макс. / мин.
ъгъл на завъртане променлив.

Пример:
Редукторът се използва в експлоатация в различните нестандартни монтажни
положения M1 към M6 на 9° и M1 към M5 на 12°.

M1

M6

M5

-9° +12°

0°

0°

8021663883

Стъпка 1: 
Най-големият ъгъл на завъртане определя положителната посока на завъртане
(12° > 9°), в този пример 12° в посока M5.
12° → от M1 към M5, завъртян с +12°

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17



3 Конструкция на основния редуктор
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9° → от M1 към M5, завъртян с -9°

M1

M6

M5

-

+

M1-M5/12° 

M1 +12°

M1-M5/–9° 

–9°

0°

8021665547

За този пример се получава следното наименование на типа:

M1-M5/–9°...12°  

M1 = изходно монтажно положение

M5 = посока на завъртане

12° = от M1 към M5, завъртян с 12°

-9° = от M1 към M5, завъртян с –9° (= от M1 към M6, завъртян с 9°)

Променливото нестандартно монтажно положение се изобразява на фабричната
табела.

Made in Germany 

SEW-EURODRIVE

PMMK2

PK1

Ta

2016 

kW

Nm

rpm

rpm

76646 Bruchsal/Germany

kW

-25...40

-39,06

~ 90 L

M1-M5/-9...12°/F1

Mass kg

27021605785891851

Стъпка 2:
При променливото нестандартно монтажно положение ъгълът на завъртане,
в който ще се проверява нивото на маслото, се установява от страна на клиента. 23
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За по-доброто описание на ъгъла за контрол на масло се използва допълнител-
на фабрична табела. На нея се представя монтажното положение за контрол на
нивото на масло.

01.1807051010.0001.12

M1-M5/10°

1986 968 1DE

8021670539
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3 Конструкция на основния редуктор
Фиксирани и променливи нестандартни монтажни положения
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3.7.3 Комбинация променливо и фиксирано нестандартно монтажно положение
Комбинациите от фиксирани и променливи нестандартни монтажни положения
са възможни.

Пример:
Следващият пример описва комбинация от фиксирано и променливо нестандар-
тно монтажно положение. Наименованието на типа се създава по следния на-
чин:

M1-M4/9°   (фиксирано нестандартно монтажно положение) M1-M5/–9°...12°  (променливо нестандартно монтажно положение)

M1 = изходно монтажно положение M1 = изходно монтажно положение

M4 = посока на завъртане M5 = посока на завъртане

9° = неподвижен ъгъл на завъртане 12° = 12°от M1 към M5

-9° = –9°от M1към M5 (= 9° от M1
към M6)

Променливото и фиксираното нестандартно монтажно положение се описва на
фабричната табела.

Made in Germany 

 M1-M4/9° M1-M5/-9...12°/F1

SEW-EURODRIVE

PM
MK2

PK1

Ta

2016 

kW

Nm

rpm

rpm

76646 Bruchsal/Germany

kW

-25...40

-39,06

27021605785899915

При комбинацията от фиксирани и променливи нестандартни монтажни положе-
ния, променливото въртене, в което се измерва нивото на маслото, трябва да
бъде установено от страна на клиента. Фиксираният контролен ъгъл-ниво на
масло вече е установен по дефиниция.
За правилната проверка на нивото на маслото редукторът притежава допълни-
телна фабрична табела. На нея е зададено монтажното положение за контрол
на нивото на масло.
В този пример потребителят проверява нивото на масло при M1-M4/9° M1-
M5/10°.

01.1807051011.0001.12

1986 968 1DE

M1-M4/9°
M1-M5/10°

9007207276419595
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3.8 Зависимости на посоката на въртене

По принцип редукторът може да работи в две посоки на въртене. Изключение са
изпълненията редуктори с блокировка за обратен ход.
В следващите таблици са показани зависимостите на посоката на въртене меж-
ду задвижващия вал и отвеждащия вал. Редукторите и положението на блоки-
ровката за обратен ход са изобразени схематично като изпълнение с плътен
вал.
Вземете позицията и посоката на блокиране на блокировката за обратен ход от
специфичната за поръчката документация.

3.8.1 X.F..
Положение на вала 14 23 131) 241)

Положение крайно
колело

3 4 3 4

X2F..

X3F..

X4F..

Положение на вала 1341) 2431) 213 124 12341)*

Положение крайно
колело

3 4 4 3 3

X2F..

X3F..

X4F..

= положение на блокировката за обратен ход

= алтернативно положение на блокировката за обратен ход (в зависимост от размера и предавката)

* = при използване на блокировка за обратен ход се консултирайте със SEW‑EURODRIVE
1) Спазвайте ограниченията по отношение на външните сили на LSS
УКАЗАНИЕ: Още информация и 3 D изглед на редуктора ще намерите в глава "Положения на вала" (→ 2 41).
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3.8.2 X.K..

Cтандартно
Положение на вала 03 04 0341) 0431)

Положение крайно
колело

4 3 3 4

X2K..

X3K..

X4K..

= положение на блокировката за обратен ход

= алтернативно положение на блокировката за обратен ход (в зависимост от размера и предавката)

* = при използване на блокировка за обратен ход се консултирайте със SEW‑EURODRIVE
1) Спазвайте ограниченията по отношение на външните сили на LSS
УКАЗАНИЕ: Още информация и 3 D изглед на редуктора ще намерите в глава "Положения на вала" (→ 2 41).

Смяна на посоката на въртене
Положение на вала 031) 041)

Положение крайно
колело

4 3

X2K..

X3K..

X4K..
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= положение на блокировката за обратен ход

= алтернативно положение на блокировката за обратен ход (в зависимост от размера и пре-
давката)

* = при използване на блокировка за обратен ход се консултирайте със SEW‑EURODRIVE
1) Спазвайте ограниченията по отношение на външните сили на LSS
УКАЗАНИЕ: Още информация и 3 D изглед на редуктора ще намерите в глава "Положения на
вала" (→ 2 41).
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3.8.3 X.T...

Cтандартно
Положение на вала 63 64 6341) 6431)

Положение крайно
колело

4 3 3 4

X3T100 – 210

X4T100 – 210

Положение на вала 53 54 5341) 5431)

Положение крайно
колело

4 3 3 4

X3T220 – 250

X4T220 – 250

= положение на блокировката за обратен ход

= алтернативно положение на блокировката за обратен ход (в зависимост от размера и предавката)

* = при използване на блокировка за обратен ход се консултирайте със SEW‑EURODRIVE
1) Спазвайте ограниченията по отношение на външните сили на LSS
УКАЗАНИЕ: Още информация и 3 D изглед на редуктора ще намерите в глава "Положения на вала" (→ 2 41).

Смяна на посоката на въртене
Положение на вала 531) 541) 631) 641)

Положение крайно
колело

3 4 3 4

X3T...

X4T...

= положение на блокировката за обратен ход

= алтернативно положение на блокировката за обратен ход (в зависимост от размера и предавката)

* = при използване на блокировка за обратен ход се консултирайте със SEW‑EURODRIVE
1) Спазвайте ограниченията по отношение на външните сили на LSS
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УКАЗАНИЕ: Още информация и 3 D изглед на редуктора ще намерите в глава "Положения на вала" (→ 2 41).
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3.9 Изпълнения на корпуса
Редукторът има следното изпълнение на корпус.

3.9.1 Хоризонтален корпус/HH
Хоризонталният корпус е изпълнен за монтажно положение М1. Това изпълне-
ние на корпус не е реверсируемо.

Корпус от една част
Фигурата показва примерен корпус от една част за размер на редуктора 100 до
210:

9007208285647499

Корпус от две части
Фигурата показва примерен корпус от две части за размер на редуктора 220 до
320:

9453596299
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3.9.2 Универсален корпус/HU
Универсалният корпус може да се използва във всички монтажни положения (M1
- M6). При необходимост корпусите могат да бъдат също и реверсируеми.

Корпус от една част
Фигурата показва примерен корпус от една част за размер на редуктора 100 до
210:

9007207839154827

Корпус от две части
Фигурата показва примерен корпус от две части за размер на редуктора 220 до
320:

9007207839156491

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17



3 Конструкция на основния редуктор
Изпълнения на корпуса

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..58

3.9.3 Термичен корпус/HT
Термичният корпус е изпълнен за монтажното положение М1. Това изпълнение
на корпус не е реверсируемо. Редукторът е съгласуван чрез различни мерки към
повишени термични изисквания.
Следващата фигура показва примерен термичен корпус за размер на редуктора
220:

9647807243

3.9.4 Корпус смесител/HA
Корпусът смесител е изпълнен изключително за монтажното положение M5 за
типоразмерите X3F140 до 210 като корпус от една част.

9007214721109131
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3.10 Схема на комбинациите на изпълнения корпус и опции 

3.10.1 Хоризонтален корпус/HH и универсален корпус/HU
Корпусите за редуктори от една част и съставни части за хоризонтални приложе-
ния (HH) както и универсалния корпус (HU) позволяват голямо разнообразие от
възможни варианти. Кои опции с хоризонтален корпус (HH) и кои могат да се
комбинират с универсален корпус (HU) показва следващата табела.
При допълнително прикачени принадлежности може да се стигне до нарушения.
Не всички опции могат да се монтират на изпълненията корпус. Консултирайте
се със SEW‑EURODRIVE.

Опции
Типоразмери

X100 – 210 X220 – 250 X260 – 320
2F 2K 3F 3K 4F 4K 2F 2K 3F 3K 4F 4K 2F 2K 3F 3K 4F

BF Фундаментна рамка HU HU HH HH HU HU HH HU HH HH HH HH HU HH HH HH HH
BS Блокировка за обратен ход HU HU HH HH HU HU HH HU HH HH HH HH HU HH HH HH HH
BSL Въртящ момент огр. Блокировка

за обратен ход
- - - HH - - - - - HH - - - - HH - -

CCV Водоохлаждащ капак HU HU HH HH HU HU - - - - - - - - - - -
CCT Водоохлаждащ патрон HU HU HU HU HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
F Монтажен фланец HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU
FC Фланцови съединител HU HU HH HH HU HU HH HU HH HH HH HH HU HH HH HH HH
FAN Вентилатор HU HU HH HH HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
FAN-
ADV

Вентилатор Advanced - - - HH - - - - - HH - - - - HH - -

HSST Непрекъснат задвижващ вал HU HU HH HH HU HU HH HU HH HH HH HU HH HH HH HH HH
LSST Непрекъснат задвижващ вал HU HU HH HH HU HU HH HU HH HH HH HU HH HH HH HH HH
MA Моторен адаптер HU HU HH HH HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU
SB Работен двигател HU HU HH HH HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
SEP Помпа със свободен край на ва-

ла
HU HU HU HU HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH

T Опора срещу въртене HU HU HH HH HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
OAC Маслено-въздушен охладител HU HU HU HU HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
OWC Маслено воден охладител HU HU HU HU HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
OAC Маслено-въздушен охладител HU HU HU HU HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
OWC Маслено воден охладител HU HU HU HU HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
ONP Моторна помпа HU HU HU HU HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
OD Пръчица за измерване на ниво-

то на маслото
HU HU HH HH HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH

ODV Кран за изпускане на маслото HU HU HH HH HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
OH Нагревател за маслото HU HU HU HU HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
OLG Прозорче за нивото на маслото HU HU HH HH HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
VBD Задвижвания с клиновиден ре-

мък
HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU

PT100 Температурен сензор HU HU HU HU HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
NTB Температурно реле HU HU HU HU HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
TSK Температурно реле HU HU HU HU HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
DUO10A Диагностичен блок HU HU HU HU HU HU HH HU HH HH HH HH HH HH HH HH HH
EBD Удължено разстояние лагери HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU

Опциите са на разположение за всички размери редуктори

Опциите не са на разположение за всички размери редуктори
HH Хоризонтален корпус
HU Универсален корпус
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3.10.2 Термичен корпус/HT
Термичният корпус (HT) позволява голямо разнообразие от възможни варианти.
Следващата таблица показва кои опции с термични корпуси (HT) могат да се
комбинират.

Опции X3K180 – 320
BF Фундаментна рамка HT

BS Блокировка за обратен ход HT

BSL Въртящ момент огр. Блокировка за обра-
тен ход

HT

FC Фланцови съединител HT

FAN Вентилатор HT

HSST Непрекъснат задвижващ вал HT

LSST Непрекъснат отвеждащ вал HT

MA Моторен адаптер HT

SB Работен двигател HT

SEP Помпа със свободен край на вала HT

T Опора срещу въртене HT

OD Пръчица за измерване на нивото на мас-
лото

HT

ODV Кран за изпускане на маслото HT

OH Нагревател за маслото HT

OLG Прозорче за нивото на маслото HT

VBD Задвижвания с клиновиден ремък HT

PT100 Температурен сензор HT

NTB Температурно реле HT

TSK Температурно реле HT

DUO10A Диагностичен модул HT

Опциите са на разположение за всички типоразмери
Опциите не са на разположение за всички размери
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3.10.3 Корпус смесител/HA
Корпусът смесител (HА) позволява голямо разнообразие от възможни варианти.
Следващата таблица показва кои опции с корпуси смесител (HА) могат да се
комбинират.

Опции X3F140 – 210
BF Фундаментна рамка HA

BS Блокировка за обратен ход HA

BSL Въртящ момент огр. Блокировка за обра-
тен ход

HA

CCT Водоохлаждащ патрон HA

F Монтажен фланец B5/B14 HA

FC Фланцови съединител HA

FAN Вентилатор HA

MA Моторен адаптер HA

SEP Помпа със свободен край на вала HA

OAC Маслено-въздушен охладител HA

OWC Маслено воден охладител HA

OAC Маслено-въздушен охладител HA

OWC Маслено воден охладител HA

OD Пръчица за измерване на нивото на мас-
лото

HA

ODV Кран за изпускане на маслото HA

OH Нагревател за маслото HA

OLG Прозорче за нивото на маслото HA

PT100 Температурен сензор HA

NTB Температурно реле HA

TSK Температурно реле HA

DUO10A Диагностичен модул HA

Филтър HA

EBD Удължено разстояние лагери HA

3.11 Зъбни колела и валове

Закалените и шлифовани зъбни колела са произведени от висококачествени
стомани. Отвеждащите валове са изработени от здрава подобрена стомана.
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3.12 Задвижващ и отвеждащ вал

Различават се два вида валове:
• Бързо въртящ се вал (HSS), обикновено задвижващ вал
• Бавно въртящ се вал (LSS), обикновено отвеждащ вал

HSS

LSS

X.F.. X.K..

LSS

HSS

X.T..

LSS

HSS

1395962891

3.12.1 Задвижващ вал
Задвижващият вал има затворен канал за призматична шпонка по DIN 6885/T1 и
центриращ отвор по DIN 332. В обема на доставка е включена съответната приз-
матична шпонка по DIN 6885/T1 – форма A.

18014398833520651
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3.12.2 Отвеждащ вал като плътен вал с призматична шпонка/..S
Отвеждащият вал има затворен канал за призматична шпонка по DIN 6885/T1 и
центриращ отвор по DIN 332. В обема на доставка е включена призматична
шпонка по DIN 6885/T1 – форма B. За улесняване на монтажа на отвеждащите
елементи, като например на главината на съединителя, валът има входен учас-
тък с намален диаметър.

18014398833719819
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3.12.3 Отвеждащ вал с гладко изпълнение /..R
За закрепване на силови отвеждащи елементи, например фланцови съедините-
ли с цилиндрично напречно пресовано свързване, редукторите се доставят
с гладък отвеждащ вал. Отпред валът има центриращ отвор по DIN 332. Входни-
ят участък с намален диаметър улеснява монтажа на отвеждащите елементи.

9007200756231819

3.12.4 Отвеждащ вал като плътен вал с многоклинови зъбни колела /..L
Отвеждащият вал е оборудван с многоклинови зъбни колела по DIN 5480. За да
се подобри воденето на отвеждащия елемент, преди и след многоклиновите
зъбни колела има центровка. Отпред на вала има 2 резби за закрепване на за-
вършваща пластина.

9007199999008011

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17



3Конструкция на основния редуктор
Задвижващ и отвеждащ вал

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 65

3.12.5 Отвеждащ вал като кух вал с призматична шпонка /..A
Кухият вал е оборудван с канал на призматичната шпонка по DIN 6885/Т1.
Обемът на доставка включва:
• Защитен капак [2]
• Крепежни болтове [1] или
• 2 фиксиращи пръстени

[1]

[2]

9007199579038987

Защитният капак е изпълнен да не пропуска прах. Затова по принцип от страна-
та на затварящия капак се разполага стандартната уплътняваща система.

3.12.6 Отвеждащ вал като кух вал с горещо пресована стягаща шайба /..H
Горещо пресованата стягаща шайба се намира на срещуположната страна на
машинния вал.
Обемът на доставка включва:
• Горещо пресована стягаща шайба [2] и защитен капак [3]
• Завършваща пластина с крепежни болтове [1] или
• 2 фиксиращи пръстени

[1]

[2]

[3]

324304523

Защитният капак е изпълнен да не пропуска прах. Затова по принцип от страна-
та на затварящия капак се разполага стандартната уплътняваща система.
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3.12.7 Отвеждащ вал като кух вал с многоклинови зъбни колела /..V
Отвеждащият вал е оборудван с многоклинови зъбни колела по DIN 5480.
Обемът на доставка включва:
• Защитен капак [2]
• Завършваща пластина с болтове [1] или
• 2 фиксиращи пръстени

[1]

[2]

744271627

3.12.8 Закрепване на редуктора при редуктори с кух вал

ВНИМАНИЕ
При неподвижно свързване на машинния и кухия вал на редуктора може да
възникнат принудително действащи сили върху лагерите на отвеждащия вал.
Това води до повреда на лагерите на отвеждащия вал и стимулира образува-
нето на корозия в резултат на триенето във връзката на машинния и кухия вал
на редуктора.
Възможни материални щети.
• При машинни валове без собствени лагери или само с един лагер редукто-

рът се изпълнява обикновено с крепежен крак или с фланцево закрепване и
се използва като лагер. При това внимавайте много добре за коаксиалното
разположение на наличния лагер.

• Ако машинният вал има поне 2 собствени лагера, редукторът трябва само
да се вкара в машинния вал и да се подпре с динамометрична опора. За да
се избегне отклонение в размерите на лагерите, трябва да се избягват зак-
репването с крак или фланцовото закрепване.
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3.13 Уплътняващи системи
    

3.13.1 Задвижващ вал

Стандартна Защитен от прах
Защитен от прах

с възможност за допълни-
телно смазване

Радиално лабиринтно уплът-
нение

(Taconite)
с възможност за допълнител-

но смазване
Единичен уплътняващ пръс-
тен за вал със защитен ман-
шон против прах

Единичен уплътняващ пръстен
за вал със защитен капак про-
тив прах

Двоен уплътняващ пръстен за
вал със защитен капак против
прах

Единичен уплътняващ пръстен
за вал с радиално лабиринтно
уплътнение

Нормална окръжаваща сре-
да

Запрашаване с абразивни 
частици средно

Запрашаване с абразивни 
частици силно

Запрашаване с абразивни части-
ци много силно

[1]
[1]

[1] [1]

[1] опционално с работна втулка за уплътняващ пръстен за вал

3.13.2 Отвеждащ вал

Стандартна Защитен от прах
Защитен от прах

с възможност за допълнително
смазване

Радиално лабиринтно уплътнение
(Taconite)

с възможност за допълнително
смазване

Единичен уплътняващ пръстен
за вал със защитен маншон
против прах

Единичен уплътняващ пръстен за
вал със защитен капак против
прах

Двоен уплътняващ пръстен за вал
със защитен капак против прах

Единичен уплътняващ пръстен за вал
с радиално лабиринтно уплътнение

Нормална окръжаваща среда Запрашаване с абразивни 
частици средно

Запрашаване с абразивни 
частици силно

Запрашаване с абразивни частици
много силно

[1]
[1]

[1] [1]

[1] опционално с работна втулка за уплътняващ пръстен за вал
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УКАЗАНИЕ
При допълнително смазване имайте предвид, че редукторният вал се върти.
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3.13.3 Разположение на местата за смазване

Универсален корпус HU/Хоризонтален корпус HH/термичен корпус HT

Смазочен нипел на редукторния капак

При уплътняващи системи с възможност за допълнително смазване стандартно
се използват конусни смазочни нипели по DIN 71412 A R1/8. Смазването трябва
да се извършва редовно. Местата за смазване се намират в областта на задвиж-
ващия и/или отвеждащия вал. Спазвайте главата "Интервали за техническа
поддръжка" (→ 2 247).

Пример

18014398833098379

Смазочен нипел от горната страна на редуктора

Ако мястото е тясно, точките за смазване могат да се преместят от горната стра-
на на редуктора. При това се използват плоски смазочни нипели по DIN 3404 A
G1/8. Смазването трябва да се извършва редовно. Спазвайте главата
"Интервали за техническа поддръжка" (→ 2 247).
Вземете предвид следните точки:
• Тази опция се използва стандартно при задвижвания с вентилатор, моторен

адаптер или с клиновиден ремък.
• Опцията важи едновременно за задвижващ и/или отвеждащ вал(ове).

Пример

18014398833108107
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Корпус смесител HA
При уплътняващи системи с възможност за допълнително смазване стандартно
се използват конусни смазочни нипели. Смазването трябва да се извършва ре-
довно. Мястото за смазване [1] служи за смазване на уплътнението от страната
на задвижване. Мястото за смазване [2] служи за смазване на уплътнението от
страната на отвеждане. Спазвайте главата "Интервали за техническа
поддръжка" (→ 2 247).

[1]

[2]

15644535179
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3.13.4 Уплътняваща система Drywell
В допълнение към нормалното уплътнение вертикалните редуктори с насочен
надолу отвеждащ вал могат да бъдат изпълнени допълнително с уплътняваща
система Drywell. Долният лагер на отвеждащия вал е отделен от масленото
пространство чрез вградена тръба [1]. Лагерът е гресиран и затова трябва да се
смазва редовно допълнително (плосък смазочен нипел DIN 3404 A G1/8). Нивото
на маслото спада под горния край на тръбата, така че на това място не може да
излиза масло [2]. За да се гарантира достатъчно смазване на горнитe лагери на
зъбните колела, всички редуктори са оборудвани с уплътняваща система Drywell
със смазване под налягане (помпа в края на вала или моторна помпа).
Местата за смазване за уплътняваща система Drywell ще намерите в глава
"Допълнително смазване лагери при уплътняваща система Drywell" (→ 2 268).

[1]

[2]

9007199961031563
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3.14 Системи защитни покрития и защитни системи за повърхности

Редукторите се предлагат с повърхностна защита OS1, OS2 и OS3.
В следващата таблица е показан преглед на системите покрития и защитните
системи за повърхности.

SEW-изпълнение OS 1
слабо

замърсяване на окол-
ната среда

OS 2
средно

замърсяване на окол-
ната среда

OS 3
силно

замърсяване на окол-
ната среда

Използване като по-
върхностна защита
при типични условия
на околната среда
Категории корозия
DIN EN ISO 12944-2

Подходящи за околна
среда с появяващ се
конденз и атмосфера
с ниска влажност или за-
мърсявания, напр. упот-
реба на открито с навес
или защитно устройство,
неотоплени сгради, в ко-
ито може да възникне
конденз.
С оглед на категорията
корозия: C2 (малко)

Подходящи за околна
среда с висока влажност
или средно атмосферно
замърсяване, например
употреба на открито на
директни климатични ус-
ловия.
С оглед на категорията
корозия: C3 (умерено)

Подходящи за околна
среда с висока влажност
и евентуално силно ат-
мосферно и химическо
замърсяване. Евентуал-
но мокро почистване със
съдържание на киселина
и основа. Също и за
употреба в крайбрежни
зони със средна соле-
ност. 
С оглед на категорията
корозия: C4 (силно)

Примери за употреба • съоръжения в дъско-
резници

• смесителни устройст-
ва и бъркалки

• употреба в открити
рудници за инертни
материали

• въжени транспортьо-
ри

• пристанищни кранове
• пречиствателни стан-

ции
• съоръжения в откри-

ти рудници

Тест за кондензация
ISO 6270

120 h 120 h 240 h

Тест чрез напръсква-
не със солен разтвор
ISO 7253

– 240 h 480 h

Цвят на покривната
боя1)

RAL 7031 RAL 7031 RAL 7031
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SEW-изпълнение OS 1
слабо

замърсяване на окол-
ната среда

OS 2
средно

замърсяване на окол-
ната среда

OS 3
силно

замърсяване на окол-
ната среда

Цветове по RAL да да да

Гладки части, краища
на вала / фланец

Снабдени със средства за защита от корозия за външно консервиране, които
отблъскват водата и потта от ръцете

1)  стандартен цвят

УКАЗАНИЕ
Частите от ламарина (напр. защитни капаци) са боядисани с RAL 1003.
Възможна е повърхностна защита с високо качество, моля, консултирайте се
със SEW-EURODRIVE.
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3.15 Смазване

3.15.1 Видове смазване

Смазване чрез потапяне
Нивото на маслото е ниско; частите на зъбните колела и лагерите, които не се
потапят в маслената баня, се смазват чрез хвърляне на масло. Стандартен вид
смазване за хоризонтални монтажни положения (M1 или M3).

Смазване чрез плискане
Редукторът е (почти) изцяло пълен с масло, всички зъбни колела и лагери се по-
тапят изцяло или отчасти в маслената баня.
• Стандартен вид смазване с изравнителен резервоар за масло при:

– нестандартни монтажни положения при хоризонтални редуктори над опре-
делен ъгъл на наклона (в зависимост от типа, изпълнението и размера на
редуктора)

– вертикални редуктори (монтажно положение M5)
– изправено монтажно положение (M4) при X.K..-редуктори

• Стандартен вид смазване без изравнителен резервоар за масло при:
– изправено монтажно положение (M4) при X.F.. / X.T.. -редуктори

Смазване под налягане
Редукторът е оборудван с помпа (помпа в края на вала или моторна помпа). Ни-
вото на маслото е ниско и евентуално занижено в сравнение със смазването
чрез потапяне. Зъбните колела и лагери, които не се потапят в маслената баня,
се снабдяват с масло посредством маслени тръбопроводи.
Смазване под налягане се използва, когато
• не е възможно смазване чрез потапяне (виж съответните монтажни положе-

ния и вариантите при "смазване чрез плискане"),
• вместо смазване чрез плискане, ако тя е нежелана и/или не е за предпочита-

не по температурни причини,
• се иска уплътняваща система Drywell (само при вертикален отвеждащ вал

с LSS надолу),
• са налице високи обороти на задвижването и граничните обороти за остана-

лите видове смазване са надхвърлени (в зависимост от размера на редукто-
ра, изпълнението и броя на степените).

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17



3Конструкция на основния редуктор
Принадлежности

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 75

3.16 Принадлежности
В следващия раздел са описани принадлежностите за различните видове смаз-
ване.

УКАЗАНИЕ
Позицията на принадлежностите може да варира в зависимост от изпълнението
и размера на редуктора.

3.16.1 Общи принадлежности
На следващата фигура е показан пример за общи принадлежности.

[2]

[1]

[3]

[4]

2671413899

[1] Пръчица измерване на нивото
на маслото (опция)

[3] Прозорче за нивото на маслото

[2] Обезвъздушител [4] Отвор за изпускане на маслото

Визуална проверка на нивото на маслото
За редуктори с монтажно положение M1 със смазване чрез потапяне има стан-
дартно следните изпълнения:
• Пръчица за измерване на нивото на маслото за редуктори размер X.100 до

X.170
• Прозорче за нивото на маслото за редуктори размер X.180 до X.320
За други монтажни положения и видове смазване редукторът се изпълнява стан-
дартно с пръчица за измерване на нивото на маслото.

Обезвъздушаване на редуктора
С обезвъздушителя се избягва неразрешени налягания, които се получават в ре-
зултат на нагряването по време на работа. Редукторите са стандартно оборуд-
вани с обезвъздушител с едрина на филтъра 2 µm.

Изпускане на масло
 

Редукторът е стандартно оборудван с болт за изпускане на маслото. Като опция
може да се предвиди кран за изпускане на маслото. Той дава възможност за ле-
сен монтаж на изпускателна тръба за смяна на маслото на редуктора.23
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3.17 Реверсивни редуктори

УКАЗАНИЕ
Реверсивните редуктори са възможни само в изпълнение с универсален корпус/
HU.

Универсалните корпуси/HU са конструирани симетрично към средната ос и всич-
ки монтажни повърхности са обработени, така че за монтажни положения M1/M3
е възможен и "таванен монтаж".
Още информация ще намерите в специфично за поръчката "Допълнение към ръ-
ководство за експлоатация".

180°

M1

M3

8584295179
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4 Опции конструкции и допълнителни изпълнения
4.1 Изравнителен резервоар за масло/ET

Задачата на изравнителния съд за маслото е да изравни настъпилите колебания
в обема на маслото в системата в резултат на температурни колебания. Това се
постига, като изравнителният съд за маслото при повишаваща се температура
на редуктора поема част от повишаващото се ниво на маслото и при необходи-
мост отново го връща в охлаждащия се редуктор, така че редукторът във всяко
работно положение остава изцяло пълен с масло.
Изравнителният съд за маслото е оразмерен така, че с оглед на зададеното от
SEW-EURODRIVE ниво на маслото може да изравни промяната в нивото на мас-
лото в разрешения диапазон на работната температура. От охлаждането в раз-
решения температурен диапазон следва, че изравнителният съд за маслото е
напълно изпразнен и в редуктора се засмуква въздух. Това може да доведе до
недостатъчно смазване, а с това и до изключване на редуктора. Затопляне над
разрешения температурен диапазон води до препълване на изравнителния съд
за маслото, така че може да изтече масло. При експлоатация е разрешено всяко
ниво на маслото - както над, така и под предписаното от SEW-EURODRIVE ниво
на маслото, докато от една страна има масло в изравнителния съд за маслото, а
от друга, докато изравнителният съд за маслото не прелива.

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17



4 Опции конструкции и допълнителни изпълнения
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4.1.1 Универсален корпус/HU
На следващата фигура е показан пример за принадлежности за монтажните по-
ложения М1, M4 и M5.

Монтажно положение M5 Монтажно положение M5

[2]

[4]

[1]

[3]

[2][1]

[3]

[4]

Монтажно положение M1 Монтажно положение M4

[2][1] [4]

[3]

[2]

[1]

[3]

[4]
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4.1.2 Корпус смесител/HA
На следващата фигура е показан пример за принадлежностите за редуктор сме-
сител HA типоразмери X140 – 210.

[1] [2] [4]

[3]

15485987211

[1] Обезвъздушител
[2] Пръчица за измерване на нивото на маслото
[3] Отвор за изпускане на маслото
[4] Изравнителен резервоар за масло
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4.2 Помпа със свободен край на вала/SEP

На фигурата е показан пример за помпа със свободен край на вала в монтажно
положение M5.

[5]

[4]

[3]

[1]

[2]

9007199962408331

[1] Помпа със свободен край на вала
[2] Пневматичен прекъсвач
[3] Отвор за изпускане на маслото
[4] Обезвъздушител
[5] Пръчица за измерване на нивото на маслото

При смазване под налягане помпата със свободен край на вала [1] снабдява
с масло всички лагери и зъбни колела над нивото на маслото чрез система от
тръби във вътрешността на редуктора.
Помпата със свободен край на вала [1] се монтира от външната страна на редук-
тора и се задейства посредством съединител от задвижващия или междинния
вал на редуктора. Това гарантира висока надеждност на работата на помпата.
Помпата със свободен край на вала [1] може да бъде изпълнена в 5 различни го-
лемини на помпата. Големината на помпата, подходяща за съответната употре-
ба, се определя от следните фактори:
• количество масло, необходимо за снабдяване на точките за смазване
• положение на помпата (свързана със задвижващ или междинен вал)
• предавателно число
• разработена за един оборот на редуктора
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УКАЗАНИЕ
• Правилната работа на помпата със свободен край на вала се контролира от

монтиран пневматичен прекъсвач. Данни ще намерите в главата
"Пневматичен прекъсвач" (→ 2 120).

• За избор на подходяща големина на помпата се консултирайте със
SEW‑EURODRIVE.

• За правилната работа на помпата със свободен край на вала са необходими
определени минимални обороти на задвижването. Затова при променливи
обороти на задвижването (напр. при задвижвания, които се управляват
с преобразуватели) или при промяна на оборотите на задвижването на вече
доставен редуктор с помпа със свободен край на вала непременно се кон-
султирайте със SEW‑EURODRIVE.

4.2.1 Положение на помпата със свободен край на вала

X.F.. 
При цилиндричния редуктор помпата със свободен край на вала е разположена
срещу задвижващия вал.

Универсален кор-
пус/HU

9007199962489227
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Корпус смесител/
HA

[1]

15644674059
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X2K../X4K../X4T..
При конусните цилиндрични редуктори в изпълнение X2K/X4K/X4T помпата със
свободен край на вала е разположена на отсрещната страна на отвеждащия
вал.

Универсален кор-
пус/HU

5461376523

X3K../X3T..
Универсален кор-
пус/HU

При редуктори в изпълнение X3K/X3T помпата със свободен край на вала е раз-
положена на страната на отвеждащия вал.

9007200644569611
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4.3 Моторна помпа/ONP

УКАЗАНИЕ
Описанията на конструкцията на уреда ще намерите в документацията на про-
изводителя и в допълнението към ръководството за експлоатация "Моторна
помпа/ONP".

4.4 Моторна помпа/ONP1L

УКАЗАНИЕ
Описанията на конструкцията на уреда ще намерите в документацията на про-
изводителя и в допълнението към ръководството за експлоатация "Моторна
помпа/ONP1L".

4.5 Моторна помпа/ONP1

УКАЗАНИЕ
Описанията на конструкцията на уреда ще намерите в документацията на про-
изводителя и в допълнението към ръководството за експлоатация "Моторна
помпа/ONP1".
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4.6 Динамометрична опора/Т

При редуктори с щекерно изпълнение като опора на реакционния момент като
опция е на разположение динамометрична опора. Динамометричната опора мо-
же да поема натоварвания на опън и натиск.
Нейната дължина може да се регулира в определени граници.
Динамометричната опора се състои от глава на вилката с болт [1], болт с резба
[2], шарнирна глава без поддръжка [3] и пластина на вилката с болт [4]. Конст-
рукцията на шарнирната глава позволява регулиране на монтажните допуски и
на разместванията, които възникват при работа. Така се избягва действието на
принудителните сили върху отвеждащия вал.

0°

1°

±1°

90
°
+5

°

   
   

  -
5°

[3]

[4]

[2]

[1]

9007199613867787

[1] Глава на вилката с болт
[2] Болт с резба с гайка
[3] Шарнирна глава
[4] Пластина на вилката с болт

УКАЗАНИЕ
Вентилаторът X.K.. Advanced не е възможна връзка с динамометричната опора,
тъй като капакът на вентилатора се закрепва в точката на ограничителя на ди-
намометричната опора.

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17



4 Опции конструкции и допълнителни изпълнения
Фланцови съединител с цилиндрично свързване чрез пресоване/FC-S

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..86

4.7 Фланцови съединител с цилиндрично свързване чрез пресоване/FC-S

ВНИМАНИЕ
При неправилна инсталация и монтаж редукторът може да се повреди.
Възможни повреди на редуктора.
• Редуктори с неподвижни фланцови съединители не могат да бъдат закре-

пени допълнително с неподвижно съединение на пода. Опашковото закреп-
ване на редуктора съответно употребата на фундаментна рамка затова не
са разрешени.

Фланцовите съединители [1] са неподвижни съединители за свързване на 2 вала
[2].
Те са подходящи за работа в две посоки на въртене, но не могат да компенсират
разместването на валовете.
Въртящият момент между вала и съединителя се предава от цилиндрична нап-
речна пресована връзка, двете половини на съединителя се завиват една с дру-
га чрез фланците си. За хидравличен демонтаж на пресованата връзка съедини-
телите са снабдени с няколко демонтажни отвора [3].

[2] [2][1]

[3]

36028797970832267
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4.8 Фланцови съединител с призматична шпонка/FC-K

ВНИМАНИЕ
При неправилна инсталация и монтаж редукторът може да се повреди.
Възможни повреди на редуктора.
• Редуктори с неподвижни фланцови съединители не могат да бъдат закре-

пени допълнително с неподвижно съединение на пода. Опашковото закреп-
ване на редуктора съответно употребата на фундаментна рамка затова не
са разрешени.

Фланцовите съединители [1] са неподвижни съединители за свързване на 2 вала
[2].
Те са подходящи за работа в две посоки на въртене, но не могат да компенсират
разместването на валовете.
Въртящият момент между вала и съединителя се предава от призматично шпон-
ково съединение, двете половини на съединителя се завиват една с друга на
фланците си.

[2][2] [1]

19120961163
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4.9 Монтажен фланец/F

УКАЗАНИЕ
Монтажният фланец може да се комбинира с всички типове отвеждащи валове,
но това не е възможно със стандартната уплътняваща система. При редуктори
с кух вал внимавайте за ограниченията в глава "Закрепване на редукторите при
редуктори с кух вал" (→ 2 66).

Алтернативно на опашковото закрепване при редукторите с размер до 210 е на
разположение също и монтажен фланец. Със следващите 2 вида изпълнение
редукторът може да бъде свързан към машината на оператора.
Монтажният фланец в изпълнение В14 е с външно центриране и крепежни рез-
би.
За размерите редуктори X130 – 190 на разположение има допълнително В5-из-
пълнение. Монтажният фланец е в изпълнение с проходни отвори.

B5

B14

15632083083
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4.10 Блокировка за обратен ход/BS

Блокировката за обратен ход служи за избягване на нежелателната посока на
въртене. При експлоатацията е възможна само определената посока на върте-
не.
Блокировката за обратен ход работи с клемни тела, които се вдигат от центро-
бежната сила. Щом бъдат достигнати оборотите за вдигане, клемните тела се
вдигат напълно от контактната повърхност на външния пръстен. Блокировката
за обратен ход се смазва с редукторното масло.

[1]

[1]

CWCCW

199930635

Посоката на въртене се определя спрямо отвеждащия вал (LSS)
• CW = движение надясно
• CCW = движение наляво
Разрешената посока на въртене [1] е обозначена върху корпуса.

УКАЗАНИЕ
При задвижвания с непрекъснат отвеждащ вал посоката на въртене на блоки-
ровката за обратен ход трябва да се посочва спрямо позицията на вала 3.

При разлики в изискванията се консултирайте със SEW-EURODRIVE.
Имайте предвид, че при работа под оборотите за вдигане на блокировката за об-
ратен ход може да се появи износване.
Моля, за определяне на интервалите за техническа поддръжка основно се кон-
султирайте със SEW-EURODRIVE при:
• обороти на задвижващия вал n1 < 950 min-1

• или при следните изпълнения на редуктора:
n1 

min-1
Типоразмер

X2K.. X3K../X3T.. X4K../X4T..
950...1150 X2K100..230 iN ≥ 10 X100...130

X140...170
X180...320

всички iN
iN ≥ 31.5
iN ≥ 50

X120...190
X200...320

всички iN
iN ≥ 200

1150...1400 - X100...110
X120...130
X140...170
X180...320

iN ≥ 25
iN ≥ 40
iN ≥ 50
iN ≥ 63

X120...170
X180...320

всички iN
iN ≥ 200

> 1400 - X100...130
X140...170

iN ≥ 35.5
iN ≥ 63

X120...130
X140...250

всички iN
iN ≥ 200

n1 = обороти на задвижването (HSS) iN = номинална редукторна предавка
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4.11 Моторен адаптер/MA

Предлагат се моторни адаптери [1] за монтаж на
• IEC (B5)-двигатели размер 100 до 355
• NEMA ("C"-face)-двигатели размер 182 до 449

УКАЗАНИЕ
• Поставянето на редуктора трябва да се извърши така, че да няма попадане

на течности в моторния адаптер (HSS-страна) и да могат да се събират там.
Иначе съществува опасност съответното уплътнение на вала да се повреди
и по този начин чрез следващи повреди да възникне потенциален източник
на запалване.

• В обема на доставката е включен еластичен палцов съединител.
• Всички моторни адаптери могат да бъдат оборудвани за 2- и 3-степенни ре-

дуктори с вентилатор.
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На следващите фигури е показан примерен монтаж на моторния адаптер [1] на
редуктора:

X.K..

X.F..

[1]

[1]

X.T..[1]

1397425803
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4.12 Задвижвания с клиновиден ремък/VBD

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Спазвайте максималните граници на скоростта съгласно данните на произво-
дителя.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Поради надвишаване на оборотите ремъчната шайба може да се разруши.

 ВНИМАНИЕ
В стандартно изпълнение задвижванията с клиновиден ремък не могат да се
комбинират с монтажен фланец или вентилатор, тъй като тези опции не се съ-
четават помежду си.

Задвижванията с клиновиден ремък обикновено се използват там, където е не-
обходимо уеднаквяване на общата предавка или по конструктивни причини е не-
обходимо точно определено разположение на мотора.
Стандартният обем на доставка включва моторна конзола, ремъчни шайби и
клиновиден ремък, както и защитен капак за клиновидния ремък. По избор зад-
вижването може да се достави напълно монтирано с мотор.
На следващите фигури е показан принципен монтаж на редуктор със задвижва-
не с клиновиден ремък.

X.K..X.F..

9007200207845387
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4.13 Пакетни задвижвания върху стоманена конструкция
За редукторите с хоризонтална конструкция има предварително монтирани па-
кетни задвижвания върху стоманена конструкция (работен двигател или фунда-
ментна рамка).

4.13.1 Работен двигател /SB
Работният двигател е стоманена конструкция [1] за едновременен монтаж на ре-
дуктор, (хидро-) съединител и мотор (евентуално и спирачка), включително за-
щитни приспособления като капак и др. По правило тук става дума за:
• редуктори с кух вал или
• редуктори с плътен вал с неподвижен фланцови съединител на отвеждащия

вал.
Стоманената конструкция [1] се подпира чрез динамометрична опора [2].

Пример: работен двигател със съединител

[1]

[2]

[4] [3][5]

216568971

[1] Работен двигател
[2] Динамометрична опора (опция)
[3] Конусен цилиндричен редуктор
[4] Съединител със защитен капак
[5] Двигател
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4.13.2 Фундаментна рамка /BF
За редуктори с хоризонтално монтажно положение се предлагат пакетни задвиж-
вания, предварително монтирани върху фундаментна рамка.
Фундаментната рамка е стоманена конструкция [1] за едновременен монтаж на
редуктор, (хидро-) съединител и мотор (евентуално и спирачка), включително за-
щитни приспособления като капак и др. Стоманената конструкция се подпира
чрез няколко закрепващи крака [2]. По правило тук става дума за редуктори
с плътен вал с еластичен съединител на отвеждащия вал.

Пример: фундаментна рамка със съединител

[1]
[2]

[4] [3][5]

219858571

[1] Фундаментна рамка
[2] Опашково закрепване
[3] Конусен цилиндричен редуктор
[4] Защитен капак за съединител
[5] Двигател
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4.14 Видове охлаждане

4.14.1 Вентилаторно охлаждане
На задвижващия вал на редуктора е монтиран вентилатор, чийто въздушен по-
ток подобрява преноса на топлина от повърхността на редуктора в околната сре-
да. Информация ще намерите в глава "Вентилатори".

4.14.2 Вградено охлаждане
Тук става дума за охлаждащи системи, монтирани директно или непосредствено
в редукторния корпус, напр. водоохлаждащ капак или водоохлаждащ патрон.

4.14.3 Циркулационно охлаждане
Редукторното масло се изпомпва от редуктора във външен топлообменник пос-
редством помпа (моторна помпа или помпа в края на вала). По правило става
дума за маслозахранващи инсталации с маслено-водни или маслено-въздушни
топлообменници.

4.15 Вентилатор/FAN

За повишаване на топлинната гранична мощност или при промени в условията
на окръжаващата среда след пуска на редуктора може да се монтира вентила-
тор. Посоката на въртене на редуктора не влияе върху работата на вентилатора.
Съществуват следните варианти вентилатори:

4.15.1 X.F.. Вентилатор (стандартен)/FAN

[1]

[1]

30°

18014399183926283

[1] Входът за въздуха трябва да се поддържа свободен
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4.15.2 X.K.. Вентилатор (стандартен)/FAN

[1]

[1]

30°

27021598438673035

[1] Входът за въздуха трябва да се поддържа свободен

4.15.3 X3K.. Advanced (опция)/FAN-ADV
При изпълнението X3K.. Advanced може да се монтира свързващ елемент, нап-
ример хидравличен съединител плътно на капака на вентилатора.
Входът за въздуха, който трябва да се поддържа свободен, е вграден в капака
на вентилатора.

[1]

[1]

30°

9007199929196427

[1] Входът за въздуха трябва да се поддържа свободен

УКАЗАНИЕ
Изпълнението на вентилатора X3K.. Advanced не е възможно да се изпълни
с динамометрична опора, тъй като капакът на вентилатора се закрепва в точка-
та на ограничителя на динамометричната опора.
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4.15.4 Осов вентилатор
За повишаване на граничната топлинна мощност се монтира осов вентилатор
[1]. Вентилаторът е зависим от посоката на въртене, т.е. има различни вентила-
тори за въртене надясно или въртене наляво. Спазвайте данните в документите
на поръчката.

Универсален корпус HU/Хоризонтален корпус HH/термичен корпус HT

[1]

15527273739

Корпус смесител/HA
[1]

15583854347
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4.16 Водоохлаждащ капак/CCV

Водоохлаждащият капак се намира на монтажния отвор на редуктора и се зах-
ранва от извод за водата. Свързването с водата се прави от клиента.
Количеството топлина за отвеждане зависи от входната температура и обема на
потока на преминаващото охлаждащо средство. Данните в техническата специ-
фикация трябва да се спазват.

УКАЗАНИЕ
При употреба на агресивни охлаждащи средства като например сладка или со-
лена вода се консултирайте със SEW-EURODRIVE.

4.16.1 Конструкция
[1][2] [3]

9007199568481675

[1] Водоохлаждащ капак
[2] Движение напред
[3] Връщане

Водоохлаждащият капак [1] е изработен от алуминиева сплав, устойчива на ко-
розия. За свързване към охлаждащата циркулация на разположение са два от-
вора с нарязана тръба.
• Типоразмер X100 – 130: G3/8"
• Типоразмер X180 – 210: G1/2"
Тръбите не са включени в обема на доставка. Редукторът с изпълнение с водо-
охлаждащ капак се доставя напълно монтиран.
Водоохлаждащият капак може да се монтира допълнително. Консултирайте се
със SEW-EURODRIVE.

4.16.2 Инструкции за свързване и експлоатация
За достигане на дадената в каталога гранична топлинна мощност в зависимост
от размера е необходим обемен поток студена вода (входна температура на во-
дата 15 °C) съгласно следващата таблица. При отклонение в количеството, тем-
пературата на охлаждащата вода или при употреба на специални охлаждащи
средства се променя охлаждащата мощност на водоохлаждащия капак. При не-
обходимост се консултирайте със SEW-EURODRIVE

Типораз-
мер

Обемен поток на охлаждащата во-
да 

l/min

Типораз-
мер

Обемен поток на охлаждащата во-
да 

l/min
X100 – 110 4 X180 – 190 8
X120 – 130 5 X200 – 210 11
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4.17 Водоохлаждащ патрон/CCT

Водоохлаждащият патрон се монтира в масления резервоар на редуктора и се
захранва от извода за водата. Свързването с водата се прави от клиента.
Количеството топлина за отвеждане зависи от входната температура и обемния
поток на преминаващото охлаждащо средство, вземете броя на водоохлажда-
щите патрони от техническата спецификация. Данните в техническата специфи-
кация трябва да се спазват.

УКАЗАНИЕ
При употреба на агресивни охлаждащи средства като например сладка или со-
лена вода се консултирайте със SEW-EURODRIVE.

4.17.1 Конструкция

[2][1][3] [4][4] [3]

313751819

[1] Охлаждаща тръба
[2] Тръбно дъно със съединителен елемент
[3] Връщане
[4] Движение напред

Водоохлаждащият патрон се състои от 3 основни части:
• Охлаждаща тръба (CuNi-сплав)
• Тръбно дъно (месинг)
• Съединителен елемент (месинг, чугун, стомана)

За свързване с охлаждащата циркулация на разположение има 2 отвора с
• резба на тръбата G1 1/4" за размер X140-170
• резба на тръбата G 1 1/2" за размер X180-320
Тръбите не са включени в обема на доставка.

Редукторът с изпълнение с водоохлаждащ патрон се доставя напълно монтиран.
Водоохлаждащите патрони могат да се монтират допълнително с ограничения.
Консултирайте се със SEW-EURODRIVE.

УКАЗАНИЕ
При редуктори с 2 водоохлаждащи патрона охлаждащата циркулация трябва да
бъде свързана успоредно. Спазвайте главата "Вградено охлаждане
водоохлаждащ патрон" (→ 2 209).
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4.17.2 Инструкции за свързване и експлоатация
За достигане на границите на ефективност на водата, дадени в избраните таб-
лици на каталога Индустриални редуктори серия X.. са необходими различни
обемни потоци студена вода в зависимост от размера, монтажното положение и
вида смазване. В следващата таблица са изброени примерни ориентировъчни
стойности за монтажното положение M5 за необходимия обемен поток студена
вода (входна температура на водата 15 °C).
При различаващ се обемен поток студена вода, различаваща се температура на
студената вода, употреба на специални охлаждащи средства (променя се ох-
лаждащата мощност на водоохлаждащия патрон), употреба на агресивни охлаж-
дащи вещества, като например бракична или солена вода, се консултирайте със
SEW-EURODRIVE.
Количеството на охлаждащата вода трябва да се определи поотделно за всеки
патрон за охлаждане.
За 2 водоохлаждащи патрона е необходим двоен обемен поток охлаждаща вода

Типоразмер
Обемен поток на охлаждаща вода 

в l/min на охлаждащ патрон
Макс. обемен поток-

охлаждаща вода
l/min2-степенен 3-степенен 4-степенен

X140 – 150 10 8 3
15

X160 – 170 12 10 4
X180 – 190 16 13 5

28
X200 – 210 19 15 6
X220 – 230 23 19 8
X240 – 250 24 21 9
X260 – 270 17 16 6

25X280 – 300 18 18 7
X310 – 320 22 22 9
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4.18 Маслено-воден охладител при смазване чрез потапяне/OWC

УКАЗАНИЕ
Описанията на конструкцията на уреда ще намерите в документацията на про-
изводителя и в допълнението към ръководството за експлоатация "Маслено-во-
ден охладител при смазване чрез потапяне/OWC".

4.19 Маслено-въздушен охладител при смазване чрез потапяне/OAC

УКАЗАНИЕ
Описанията на конструкцията на уреда ще намерите в документацията на про-
изводителя и в допълнението към ръководството за експлоатация "Маслено-
въздушен охладител при смазване чрез потапяне/OAC".

4.20 Маслено-воден охладител при смазване под налягане/OWP

УКАЗАНИЕ
Описанията на конструкцията на уреда ще намерите в документацията на про-
изводителя и в допълнението към ръководството за експлоатация "Маслено-во-
ден охладител при смазване под налягане/OWP".

4.21 Маслено-въздушен охладител при смазване под налягане /OAP

УКАЗАНИЕ
Описанията на конструкцията на уреда ще намерите в документацията на про-
изводителя и в допълнението към ръководството за експлоатация "Маслено-
въздушен охладител при смазване под налягане/OAP".

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17



4 Опции конструкции и допълнителни изпълнения
Нагревател за маслото/OH

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..102

4.22 Нагревател за маслото/OH
За да се гарантира смазването при студен старт на редуктора при ниски темпе-
ратури на околната среда, може евентуално да е необходим нагревател за мас-
лото.

4.22.1 Конструкция
Нагревателят за маслото се състои от 2 основни части:
1. нагряващ елемент в масления резервоар ("нагревател за маслото") с клемна

кутия
2. термостат с вграден температурен сензор

[2]

[1]

359104907

[1] Нагревател за маслото
[2] Термостат с вграден температурен сензор

УКАЗАНИЕ
Положението на термостата варира в зависимост от изпълнението и монтажно-
то положение на редуктора.

4.23 Пневматичен прекъсвач/PS
Пневматичният прекъсвач сигнализира за правилното налягане на маслото в на-
порния тръбопровод и с това оперативната готовност на смазването под наляга-
не. Затова пневматичният прекъсвач трябва да бъде контролиран от страна на
оператора.
По време на фазата на тръгване на редуктора с помпа със свободен край на ва-
ла може да се стигне до забавено повишаване на налягането. Бавното повиша-
ване на налягането в тази фаза може да доведе до сигнал за грешка от пневма-
тичния прекъсвач, който може да бъде шунтиран. Временното шунтиране на
пневматичния прекъсвач трябва да бъде ограничено тогава на 5 до макс.
10 sec.
Следващо забавяне на изключване може да повреди редуктора и не е разреше-
но.
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4.24 Температурен сензор /PT100
 

За измерване на температурата на редукторното масло може да се използва
температурен сензор PT100.
Температурният сензор е разположен в масления резервоар на редуктора. Точ-
ното положение зависи от изпълнението на редуктора и положението на вала.

4.25 Температурен прекъсвач/NTB

За контрол на температурата на редукторното масло на разположение е темпе-
ратурен прекъсвач с фиксирани температури за включване или изключване от
70, 80, 90 или 100 °C.
За различни функции температурният прекъсвач се използва също и като пре-
късвач за граничната стойност, например
• като "Предаларма"

или
• като "основна аларма" за изключване на главния двигател.
За да се гарантира голяма дълготрайност и продължителна функция при всички
условия, се препоръчва в токовия кръг да се използва реле вместо директно
свързване чрез температурния прекъсвач.
Температурният прекъсвач е разположен в масления резервоар на редуктора.
Точното положение зависи от изпълнението на редуктора и положението на ва-
ла.

4.26 Температурен прекъсвач/TSK

Температурният прекъсвач TSK се използва заедно с маслозахранващи инста-
лации за циркулационно охлаждане. Той е изпълнен с две фиксирани степени на
включване или изключване от 60 °C и 90 °C за управление и контрол на функци-
ята на инсталацията.
Температурният прекъсвач се включва в свързването на маслозахранващата ин-
сталация по следния начин
• Включване на охладителната система, щом температурата на маслото дос-

тигне 60 °C
• Предупредителен сигнал или спиране на редуктора, щом температурата на

маслото надхвърли 90 °C (обикновено е признак за неправилна функция на
маслозахранващата система)

За да се гарантира голяма дълготрайност и продължителна функция при всички
условия, се препоръчва в токовия кръг да се използва реле вместо директно
свързване чрез температурния прекъсвач.
Температурният прекъсвач е разположен в масления резервоар на редуктора.
Точното положение зависи от изпълнението на редуктора и положението на ва-
ла.
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4 Опции конструкции и допълнителни изпълнения
Диагностичен модул/DUO10A (стареене на маслото)

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..104

4.27 Диагностичен модул/DUO10A (стареене на маслото)

В зависимост от поръчката редукторът може да бъде оборудван с диагностичен
модул DUO10A. Диагностичният модул DUO10A служи за планиране на срокове-
те за смяна на маслото.
Диагностичният модул се състои от температурен сензор PT100 и модул за
оценка. Монтираният на редуктора температурен сензор обхваща актуалната
температура на редукторното масло. Диагностичният модул изчислява от изме-
рените температури на маслото прогнозната остатъчна дълготрайност на редук-
торното масло. Изчислената стойност се показва последователно на дисплея на
диагностичния модул, при необходимост индикацията може да се превключи на
актуалната температура на редукторното масло.

УКАЗАНИЕ
Допълнителна информация за диагностичния модул вземете, моля, от наръчни-
ка "Диагностичен модул DUO10A" арт. № 11473401.
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4Опции конструкции и допълнителни изпълнения
Вибрация SmartCheck

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 105

4.28 Вибрация SmartCheck

Системата за контрол на вибрации SmartCheck служи за ранно идентифициране
на повреди (напр. повреди на лагери или дисбаланси) по редуктори и двигатели
с встроени редуктори. За целта двигателя с встроен редуктор се контролира пос-
тоянно честотно избирателно. Заедно с анализа на вибрации могат да се регист-
рират, запишат и анализират до 3 други измервателни стойности на сигнални
датчици. Допълнителните сигнали могат да служат за водещи величини за зави-
сим анализ на сигнала, напр. за активиране на измервателни задачи за управле-
ние на време или събития. След анализа системата, в зависимост от дефинира-
ните от потребителя граници на аларма, може да включи изходи и да покаже
състоянието чрез светодиоди.
Вибрацията SmartCheck се конфигурира през софтуера FAG SmartWeb. Ако из-
ползвате няколко системи вибрация-SmartCheck, можете да ги управлявате цен-
трално от компютър със софтуера FAG SmartUtility Light.
С пълната версия FAG SmartUtility отваряте директно сензорите в софтуера FAG
SmartWeb, анализирате измерените данни в SmartUtility Viewer и зареждате кон-
фигурациите или ги възпроизвеждате на други уреди.

УКАЗАНИЕ
Допълнителна информация за модула за оценка и принадлежностите към него
вземете от допълнението към ръководството за експлоатация "Вибрация
SmartCheck" арт. № 23085304.
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4 Опции конструкции и допълнителни изпълнения
Обезвъздушител

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..106

4.29 Обезвъздушител

Могат да се използват следните обезвъздушители.

4.29.1 Обезвъздушител (стандартен)

18847956107

Конструкция

Материал на корпуса Полиамид

Филтриращи патрони Филтър от полиестер, не сменяем

Размер на филтър 2 μm

Резба на винт 3/4" или 1"

4.29.2 Обезвъздушител с филтриращ патрон (производител: MAHLE)

18847958795

Обезвъздушителят има следното свойство:
• Устойчив на корозия
• Масивен филтърен корпус
• Голям капацитет за улавяне на замърсявания

Конструкция
Обезвъздушителят има устойчив на корозия корпус с разположен високо отвор
за входящ въздух. Капакът със защитен ръб спира пръскаща вода.

Материал на корпуса Полиамид

Филтриращи патрони Телена мрежа, поцинкована

Размер на филтър 10 μm

Резба на винт 3/4" или 1"
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4Опции конструкции и допълнителни изпълнения
Обезвъздушител

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 107

4.29.3 Сикатив филтър обезвъздушител (производител: Des Case)

Конструкция

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

9099314827
9099314827

[1] Вложка пенопласт Намалява маслената мъгла, която влиза в контакт със силикаге-
ла при излизане на въздуха и гарантира, че излизащият въздух
е равномерно разпределен във филтъра и сикатива.

[2] Филтърен елемент Втори филтърен елемент от полиестер, който предотвратява
разпространението на прах от сикатива. Максимална ефектив-
ност чрез обратно промиване.

[3] Адсорбент за водна пара Силикагел адсорбира вода от входящия въздух. Като допълни-
телна индикация цветът на сикатива се променя от син към ро-
зов.

[4] Филтърен елемент Патентован филтърен елемент от полиестер, който филтрира
замърсявания до 3 µm (абсолютно) от въздуха (74 % ефектив-
ност при 0,5 µm). Специални отвори освобождават частиците
при излизане на въздух, с което се удължава трайността на
филтъра.

[5] Вентилационни отвори Отделни въздушни отвори се отварят според необходимото ко-
личество въздух на системата. Разчетен за 20 cfm (0,566438 m).
(Модулът остава неактивен чрез запушване, докато се използ-
ва).

[6] Устойчив на натоварване кор-
пус от поликарбонат

Ударопоглъщащ, прозрачен ръкав за надеждна работа и лесна
поддръжка.

[7] Вложка пенопласт Поема маслената мъгла и разпределя равномерно влизащия
въздух през филтъра и зоните за сушене.

[8] Закрепване с резба Лесна смяна на стандартен филтър / капачки на обезвъздушите-
ля с един или два адаптера.
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4 Опции конструкции и допълнителни изпълнения
Обезвъздушител

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..108

Стандартен еднократен филтър за обезвъздушаване
Изпълнение DC-2 DC-3 DC-4
Размер (Височина x диаметър в cm) 11,4 x 10,2 16,5 x 10,2 21,6 x 10,2
Филтърна площ (cm2 на филтър) 25,4 25,4 25,4
Количество силикагел (kg) 0,45 0,68 0,91
Количество остатъчна вода (l) 0,18 0,27 0,36
Количество запазена вода (l) 0,65 1,15 1,6
Диапазон на работна температура. (°C) -50 до +100 +50 до +100 +50 до +100
Макс. количество дебит (l/mn при 70 mb) 600 600 600
Сикатив Силикагел Силикагел Силикагел
Филтриране (µ абсолютно) 3 3 3
Присъединителен размер 1’’ NPT 1’’ NPT 1’’ NPT

DES-CASE-филтри за обезвъздушаване отговарят на европейските изисквания
REACH (в сила от 2007).

Използване
Преди пускане в експлоатация
Отворете само два от въздушните отвори, преместени на 180°, на долната стра-
на на филтъра за обезвъздушаване. Издърпайте синята капачка за защита на
нагнетателния тръбопровод. Ако е необходимо поставете подходящия адаптер
на филтъра, преди да го поставите на редуктора.

9099325323
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4Опции конструкции и допълнителни изпълнения
Поплавъчен прекъсвач

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 109

4.30 Поплавъчен прекъсвач

Поплавъчният прекъсвач [1] се използва там, където напр. от съображения за
място или при високи температури е необходим контрол на нивото в байпаса.
Когато корпусът на поплавъчния прекъсвач се напълни почти наполовина с теч-
ност, поплавъкът отива нагоре и задейства превключващ контакт. С превключва-
щия контакт се включват чрез подходящи спомагателни електрически устройст-
ва (реле, контактор), напр. електромагнитни вентили, сигнални лампи или помпи.

[1]

19047441803
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5 Инсталация/Монтаж
Необходими инструменти/помощни средства

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..110

5 Инсталация/Монтаж
5.1 Необходими инструменти/помощни средства

В обема на доставката не са включени:
• Комплект гаечни ключове
• Динамометричен ключ
• Монтажно приспособление
• Евентуално изравняващи елементи (подложни шайби, дистанционни пръсте-

ни)
• Крепежен материал за елементите на задвижването/ отвеждането
• Смазка, например NOCO®-флуид от SEW → освен при редукторите с кух вал
• За редуктори с кух вал → помощно средство за монтаж / демонтаж върху ма-

шинния вал
• Крепежни части за фундамента на редуктора

5.2 Допуски

Спазвайте следните допуски.

5.2.1 Край на вала
Допуск на диаметъра по DIN 748:
Ø = отвеждащ вал с гладко изпълнение / ..R→  ISO v6
Ø = отвеждащ вал като плътен вал с призматична шпонка / ..S→  ISO m6

Отвор за центриране по DIN 332, част 2 (форма D..):

Ø > 16...21 mm → M6 Ø > 50...85 mm → M20

Ø > 21...24 mm → M8 Ø > 85...130 mm → M24

Ø > 24...30 mm → M10 Ø > 130...225 mm1) → M30

Ø > 30...38 mm → M12 Ø > 225...320 mm1) → M36

Ø > 38...50 mm → M16 Ø > 320...500 mm1) → M42
1) Размери не по DIN 332, дълбочината на резбата, включително защитното зенкероване е поне

два пъти колкото номиналния диаметър на резбата

Призматични шпонки по DIN 6885 (висока форма)

5.2.2 Кух вал
Допуск на радиуса:

Ø → ISO H7 при кухи валове за горещо пресовани стягащи шайби

Ø → ISO H8 при кухи валове с канал на призматична шпонка

5.2.3 Монтажен фланец
Допуск на ръба за центриране: ISO f7 23
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5Инсталация/Монтаж
Важни указания

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 111

5.3 Важни указания
Преди да започнете с инсталацията / монтажа, спазвайте следните указания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от премазване поради нежелателно тръгване на задвижващия меха-
низъм.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Извършвайте работи по редуктора, само когато той е спрял. Обезопасете

задвижващия агрегат срещу неумишлено включване. На мястото на включ-
ване поставете указателна табела, от която да е видно, че по редуктора се
работи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от монтаж в неразрешено монтажно положение.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Можете да поставите / монтирате редуктора само в посоченото монтажно

положение върху равна, поглъщаща вибрациите и устойчива на усуквания
основа. При това не създавайте напрежение между краката на корпуса и
монтажния фланец!

• Консултирайте се със SEW-EURODRIVE, преди да поискате да монтирате
редуктора в различно от разрешеното монтажно положение.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от свободно достъпни въртящи се части.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Обезопасете въртящите се монтажни части като валове, куплунги, зъбни ко-

лела или задвижващи ремъци с подходящи защитни капаци.
• Уверете се, че поставените защитни капаци са закрепени здраво.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недостатъчно осигурена машина на оператора може да падне при демонтажа
и монтажа на редуктора.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Осигурете машината на оператора при демонтаж и монтаж на редуктора

срещу нежелателни движения.
• Уверете се, че преди освобождаване на връзките на вала не действат пове-

че торсионни моменти (пренатягане в съоръжението).
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5 Инсталация/Монтаж
Важни указания

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..112

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от монтаж на неразрешени монтажни групи.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Не монтирайте на редуктора монтажни групи, които не са разрешени за то-

ва.
• Чрез монтажа на неразрешени монтажни групи може да се стигне до счуп-

ване на материал по редуктора. В резултат на това редукторът може да се
преобърне или падне долу.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от изгаряне поради нагорещяване на редуктора и редукторното мас-
ло.
Тежки телесни наранявания.
• Преди започване на работа оставете редуктора да се охлади.
• Развийте внимателно болта за проверка на нивото на маслото и болта за

изпускане на маслото.

 ВНИМАНИЕ
Опасност поради неосигурени монтажни части, например призматични шпонки.
Възможно нараняване на хора чрез премазване от падащи части.
• Монтирайте съответните защитни устройства.
• Обезопасете монтажните части.

 ВНИМАНИЕ
Опасност от изтичане на смазочно средство от повредени уплътнения и по
обезвъздушителя.
Леки телесни наранявания.
• Проверете редуктора и монтажните части за излизане на смазочен матери-

ал.
• Уплътненията не трябва да влизат в контакт с почистващи препарати, тъй

като могат да се повредят от контакта с почистващи средства.
• Пазете обезвъздушителя от повреда.
• Уверете се, че в редуктора няма твърде много масло. При твърде високо

ниво на масло и повишение на температурата може да излезе смазочен ма-
териал от обезвъздушителя.

 ВНИМАНИЕ
Опасност от стърчащи части.
Леки телесни наранявания.
• Редукторите и монтажните части не бива да стърчат на пътеката за минава-

не.
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5Инсталация/Монтаж
Важни указания

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 113

ВНИМАНИЕ
При неправилна инсталация и монтаж редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети.
• Спазвайте следните инструкции:

• Внимавайте монтажите от страна на оператора да са предвидени за натовар-
ването.

• Стандартно редукторите се доставят без масло.
• Смяна на монтажно положение може да се извършва само след предвари-

телна консултация със SEW‑EURODRIVE. Гаранцията изгаря без предвари-
телно съгласуване.

• На фабричната табелка са посочени основните технически данни.
Допълнителните данни за експлоатацията са изброени в чертежите, потвър-
ждението на поръчката или в специфичната за поръчката документация.

• Без да сте се консултирали със SEW‑EURODRIVE не можете да променяте
редуктора и всички монтирани на него части.

• Можете да поставите / монтирате редуктора само в посоченото монтажно по-
ложение върху равна, поглъщаща вибрациите и устойчива на усуквания ос-
нова. При това не създавайте напрежение между краката на корпуса и мон-
тажния фланец!

• Внимавайте болтовете за контрол и изпускане на маслото както и обезвъзду-
шителят да са свободно достъпни!

• При монтажа на филтъра в OAP- и OWP-охлаждащия модул внимавайте да е
налична необходимата височина за изваждане на филтърния елемент и фил-
търния конус.

• При опасност от електрохимическа корозия използвайте пластмасови вложки
между редуктора и работната машина (свързване на различни метали като
например чугун / стомана)! Поставете подложни шайби от пластмаса и на
болтовете. Винаги заземявайте корпуса на редуктора.

• Имайте предвид, че свързването на монтажни редуктори с мотори и адапте-
ри може да се извършва само от оторизирани лица. Консултирайте се със
SEW‑EURODRIVE!

• Не извършвайте заваръчни работи на целия задвижващ механизъм. Не из-
ползвайте задвижващите механизми като точка на масата за заваръчни ра-
боти. Назъбените части и лагери могат да бъдат разрушени в резултат на за-
варяване.

• При инсталиране на открито не се допуска директна слънчева светлина.
Монтирайте съответните защитни приспособления, като например капаци,
стрехи и др.! Избягвайте акумулирането на топлина. Операторът трябва да
гарантира, че чужди тела няма да нарушават функцията на редуктора (нап-
ример от падащи предмети или засипване).

• Защитете редуктора от директно проникване на студен въздух. Кондензация-
та може да причини увеличаване на водата в маслото.

• За употреба във влажни помещения или на открито редукторите се доставят
боядисани с подходяща боя. Поправяйте евентуално повредените места на
боята (например на обезвъздушителя).

• Не бива да променяте наличните тръби.
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Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..114

• При фабрично напълнените редуктори с масло проверете, дали обезвъзду-
шителя е монтиран преди пуска.

• Моля, спазвайте указанията за безопасност в отделните глави!

5.4 Условия за монтаж

Проверете дали са изпълнени следните точки:
• Данните върху фабричната табелка на двигателя съвпадат с напрежението

в мрежата.
• Задвижващият механизъм не е повреден при транспортирането и съхранени-

ето.
• Температурата на околната среда отговаря на данните в документите на по-

ръчката.
• Не допускайте в окръжаващата среда опасни масла, киселини, газове, пари,

излъчвания и др.

ВНИМАНИЕ
Опасност от недостатъчно почистени повърхности на фланци.
Възможни материални щети.
• Трябва основно да почистите отвеждащите валове и фланцовите повърх-

ности от средства за защита от корозия, замърсявания или подобни. Изпол-
звайте разтворител с обикновено търговско качество. Не допускайте разт-
ворителите да попадат върху уплътняващите маншони на радиалните уп-
лътняващи пръстени на вала.

5.4.1 Продължително съхранение
Спазвайте следното: При съхранение ≥ 1 година трайността на употреба на
греста на лагерите намалява (важи само при лагери, които се смазват с грес).
Заменете обезвъздушителя с винтова пробка.
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5.5 Инсталиране на редуктора

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от недостатъчни възможности за закрепване от страна на оператора.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Преди да монтирате редуктора на машината на оператора се уверете, че

има налице достатъчни и подходящи възможности за закрепване на редук-
тора на машината на оператора.

ВНИМАНИЕ
При неправилен фундамент редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети.
• Фундаменът трябва да бъде разположен върху хоризонтална и равна осно-

ва; при затягане на крепежните болтове редукторът не бива да е под опън.
Неравностите трябва да се изравнят надлежно.

• Спазвайте данните за теглото върху фабричната табелка.

Условие за бърз и надежден монтаж на редуктор с опашково закрепване е избо-
рът на правилен фундамент както и подробното планиране, което включва изгот-
вянето на правилни разрези на фундамента с всички необходими данни за конс-
трукцията и размерите.
Условие за бърз и надежден монтаж на редуктор с фланцово закрепване е избо-
рът на подходяща стоманена конструкция както и подробното планиране, което
включва изготвянето на правилни разрези на фундамента с всички необходими
данни за конструкцията и размерите.
За да се избегнат вредни вибрации и колебания, обърнете внимание при монта-
жа на редуктор с опашково или фланцово закрепване за достатъчната стабил-
ност на фундамента или на стоманената конструкция. Фундаментът или стома-
нената конструкция трябва да е съобразен с теглото и въртящия момент, като
отчита и силите, които действат върху редуктора.
Стегнете крепежните болтове или гайки с предписания въртящ момент. Трябва
да се предвидят болтове и въртящи моменти на затягане съгласно глава
"Закрепване на редуктора" (→ 2 116).
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5 Инсталация/Монтаж
Инсталиране на редуктора

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..116

5.5.1 Въртящи моменти на затягане: Закрепване на редуктора при изпълнение с крака
В следващата таблица са показани големините на резбите и моментите на затя-
гане за закрепване на отделните размери редуктори.

Типоразмер Болт/гайка
Въртящ момент на затягане

Клас на якост 8.8
Nm

X100 – 110 M20 464
X120 – 130 M24 798
X140 – 150 M30 1597
X160 – 170

M36 2778
X180 – 190
X200 – 230 M42 3995
X240 – 280 M48 6022
X290 – 320 M56 9650

УКАЗАНИЕ
При монтажа болтовете не бива да се смазват.

5.5.2 Въртящи моменти на затягане: Крепежни болтове от монтажни части на редуктор
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).
Затегнете здраво болтовете на монтажните части на редукторите, защитните и
покривни капаци със следния въртящ момент на затягане.

УКАЗАНИЕ
Моментите на затягане не важат за крепежни устройства, като например флан-
цов съединител, динамометрична опора, монтажен фланец, кух вал с горещо
пресована стягаща шайба и др. Тях ще намерите в съответните глави.

Болт/гайка
Въртящ момент на затягане

Клас на якост 8.8
Nm

M6 11
M8 27

M10 54
M12 93
M14 148
M16 230

УКАЗАНИЕ
При монтажа болтовете не бива да се смазват.
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5.5.3 Регулиране на оста на вала

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Счупване на вала при неспазване на точността на регулиране на оста на вала.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Изискванията към съединителите ще намерите в отделните ръководства за

експлоатация!

От точността на регулиране на осите на валовете една спрямо друга зависи
в значителна степен дълготрайността на валовете, лагерите и съединителите.
Затова трябва винаги да се стремите към нулево отклонение. За целта от специ-
ализираните ръководства за експлоатация трябва да се вземат например изиск-
ванията към съединителите.
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5.6 Пълнене на редуктора с масло / от завода без масло (стандартно)
5.6.1 Общи указания

Стандартно редукторите се доставят без масло.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от премазване поради нежелателно тръгване на задвижващия меха-
низъм.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Извършвайте работи по редуктора, само когато той е спрял. Обезопасете

задвижващия агрегат срещу неумишлено включване. На мястото на включ-
ване поставете указателна табела, от която да е видно, че по редуктора се
работи.

ВНИМАНИЕ
При неправилно пълнене с масло редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети.
• Спазвайте следните инструкции:

• Пълнете редуктора, след като бъде монтиран в окончателно положение.
• Използвайте масло от актуалната таблица на смазочни материали www.sew-

eurodrive.de/schmierstoffe.
• Внимавайте при наливане маслото да е с температурата на околната среда.
• При редуктори с външно захранване, например маслозахранващи инстала-

ции, направете връзките преди пълнене на маслото.
• Спазвайте допълнителните указания в следващите глави в зависимост от ви-

да на смазването.
• Напълнете редуктора с вида масло съгласно фабричната табела. Количест-

вото масло, посочено върху фабричната табелка, трябва да се разбира като
приблизително количество. Определящи за количеството масло, което тряб-
ва да се налее, са маркировките на пръчицата за измерване на маслото или
на прозорчето за ниво на маслото. Ако на редуктора е монтирана пръчица за
измерване на нивото на маслото и прозорче за нивото на маслото, нивото на
маслото, съгласно пръчицата за нивото на маслото, е определящо. Още ин-
формация ще намерите в глава "Проверка ниво на масло" (→ 2 251) и в гла-
ва "Смяна на масло" (→ 2 259).
При допълнителни монтажи, като напр. маслозахранваща инсталация, се
увеличава необходимото количество масло за напълване. Спазвайте за цел-
та съответното ръководство за експлоатация на SEW "Маслозахранваща ин-
сталация".

• При наливане на маслото използвайте филтър за наливане (финост на фил-
търа макс. 25 µm).
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5.6.2 Редуктор с изравнителен съд за маслото/ЕТ

УКАЗАНИЕ
Спазвайте указанията в глава "Смяна на масло" (→ 2 261).

ВНИМАНИЕ
Ако вискозитетът на маслото е над разрешения вискозитет от 3500 mm2/s, това
може да доведе до недостатъчно обезвъздушаване и недостатъчно напълване
с масло на редуктора, в резултат на което да причини неговото повреждане.
Възможни материални щети.
• При пълнене спазвайте вискозитета на маслото.

ВНИМАНИЕ
Ако при пълненето температурата на маслото е извън разрешения диапазон,
при работа това може да доведе до недостиг на масло или излизане на масло.
Възможни материални щети.
• Най-общо температурата на налятото масло трябва да е в границите от

10 °C до  40 °C.

Затова в зависимост от използвания вид масло може да е необходима по-висока
минимална температура на пълнене, която да се различава от общите данни.
Вземете ориентировъчните стойности от следващата таблица.

Мин. температура на пълнене на маслото в °C
Клас вискозитет Минерално Синтетично
ISO VG 220 10 10
ISO VG 320 10 10
ISO VG 460 15 10
ISO VG 680 20 15
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5.6.3 Редуктор с помпа със свободен край на вала/SEP

ВНИМАНИЕ
При неправилна инсталация и монтаж на помпата със свободен край на вала
[1] редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети.
• Спазвайте следващите указания.

• Напълнете редуктора с вида масло според фабричната табелка виж глава
"Смяна на маслото" (→ 2 259).

• Напълнете с масло преди пуска в експлоатация, ако има налични, допълни-
телните монтажни компоненти (напр. тръбопроводи, охладителни регистри и
т.н.) от страната на налягането. По този начин се гарантира, че при пускане
на цялата система е налично достатъчно захранване с масло. Точките за
пълнене са отбелязани върху листовката с размери на поръчката.

• При вертикално монтажно положение и лежаща долу помпа със свободен
край на вала като напр. при корпус НА, при първия пуск в експлоатация пом-
пата със свободен край на вала не трябва да бъде напълнена ръчно.

• Проверете нивото на маслото с пръчица за измерване на нивото на маслото
или от прозорчето за нивото на маслото. Допълнителна информация ще на-
мерите в глава "Проверка на нивото на маслото" (→ 2 251).

• Непосредствено преди първия пуск отворете заключващия болт [3] и напъл-
нете изцяло с масло помпата със свободен край на вала [1]. Затворете след
напълването винтовата пробка [3].
След престой, по-дълъг от 6 месеца, или смяна на маслото процедурата
трябва да се повтори.

• За контрол на функцията редукторите с помпа със свободен край на вала [1]
са стандартно оборудвани с пневматичен прекъсвач [2]. Свързването трябва
да се извърши от клиента. Спазвайте глава "Пневматични
прекъсвачи" (→ 2 226).

Допълнителна информация ще намерите в глава "Редуктори със смазване под
налягане" (→ 2 235) и документацията на производителя.
При вертикално монтажно положение и лежаща долу помпа със свободен край
на вала като напр. при корпус в монтажно положение M5/M6 (вертикално мон-
тажно положение), при първия пуск в експлоатация помпата със свободен край
на вала не трябва да бъде напълнена ръчно.
Следващите изображения показват редукторите в монтажни положения M1, M4
и M5 със съответните винтови пробки [3] и пневматичен прекъсвач [2].
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Монтажно положение M1
Типоразмер XF/XK160 – 320

[3]

[2] [1]

Типоразмер X4T160 – 210

[2]
[1]

[3]

Типоразмер X4T220 – 250

[1]

[2]

[3]

[1] Помпа със свободен край на вала
[2] Пневматичен прекъсвач
[3] Винтова пробка
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Монтажно положение M4
Типоразмер XF/XK 120- 140 Типоразмер XF/XK 160- 320

[3]

[2]

[1]

[3]

[2]

[1]

Типоразмер X4T120 – 150 Типоразмер X4T160 – 210

[2]

[3]

[1]
[1]

[2]

[3]

Типоразмер X4T220 – 250

[1]

[2]

[3]

[1] Помпа със свободен край на вала [3] Винтова пробка
[2] Пневматичен прекъсвач
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Монтажно положение M5

Универсален корпус/HU

Ако помпата със свободен край на вала [1] е монтирана под нивото на маслото,
помпата не трябва да се пълни с масло.

Типоразмер XF/XK120 - X320

[2]

[1]

9007204447566219

Типоразмер XF/XK 120 – 320

[3]

[2]
[1]

18014403702305035

[1] Помпа със свободен край на вала
[2] Пневматичен прекъсвач
[3] Винтова пробка

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17



5 Инсталация/Монтаж
Пълнене на редуктора с масло / от завода без масло (стандартно)

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..124

Корпус смесител/HA
Типоразмер X3F140 – 210

[2]

[1]

15466378123

[1] Помпа със свободен край на вала
[2] Пневматичен прекъсвач
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5.7 Фабрично напълнени с масло редуктори (опция)
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

ВНИМАНИЕ
При неправилен пуск редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети.
• При първия пуск в експлоатация на редуктори с помпа със свободен край на

вала, моторна помпа или охлаждаща система от клиента внимавайте те да
бъдат обезвъздушени преди първия пуск.

УКАЗАНИЕ
Нивото на масло може да се промени по време на транспорта и по причина на
други условия на околната среда на мястото по предназначение. Затова преди
пуска в експлоатация трябва да се контролира напълването с масло и при необ-
ходимост да се коригира.

При фабрично напълнен с масло редуктор, преди първия пуск трябва да се мон-
тира обезвъздушител. Той е приложен към доставката.
Следващото изображение е примерно. Положението на обезвъздушителя взе-
мете от документацията на поръчката.

[1]

4688864907

1. Махнете винтовата пробка.
2. Поставете обезвъздушителя [1].
3. Проверете нивото на маслото. Спазвайте главата "Проверка на нивото на

маслото" (→ 2 251).
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5.8 Редуктори с плътен вал
5.8.1 Монтиране на задвижващи и отвеждащи елементи

Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

ВНИМАНИЕ
При неправилен монтаж лагерите, корпусът или валовете могат да се повре-
дят.
Възможни материални щети.
• Монтирайте задвижващите и отвеждащите елементи само с монтажно прис-

пособление. За точно поставяне използвайте намиращия се в края на вала
центриращ отвор с резба.

• В никакъв случай не надявайте ремъчните шайби, съединителите, зъбните
колелца и др. върху края на вала чрез удряне с чук. Възможните последици
са повреди на лагерите, корпуса и вала!

• При ремъчните шайби внимавайте за правилното обтягане на ремъка съг-
ласно данните от производителя.

Следващата фигура изобразява монтажно приспособление за монтаж на съеди-
нители или главини върху краищата на валовете на редуктори или двигатели.
При необходимост можете да се откажете от аксиалния лагер на приспособлени-
ето за навиване.

[4] [4]

X1 X1

FX1FX1

A B

 

 

[1]

[2]

[3]

12570941963

[1] Край на вала A Неблагоприятно
[2] Аксиален лагер B Правилно
[3] Главина на съединител
[4] Главина

За избягване на недопустимо високи напречни сили: Монтирайте зъбни или ве-
рижни колела съгласно фигура B.

УКАЗАНИЕ
Ще улесните монтажа, ако предварително намажете отвеждащия елемент със
смазка и / или го нагреете за кратко (до 80 ... 100 °C).
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5.9 Фланцови съединител с цилиндрично свързване чрез пресоване/FC-S

5.9.1 Размери на машинния вал

УКАЗАНИЕ
Уверете се, че размерите на машинния вал отговарят на предварително зада-
дените размери от SEW.

L

DIN 509-E..

DIN 332

D.M..

Ø
 D

3
7

Ø
 D

3
6

18014400167841547
ø D36 ø D37 L DIN 332 D.M.. DIN 509-E..

X100 85v6 90 131 M20 E2.5x0.4
X110 85v6 100 131 M20 E2.5x0.4
X120 115v6 120 165 M24 E2.5x0.4
X130 115v6 130 165 M24 E2.5x0.4
X140 135v6 140 202 M30 E2.5x0.4
X150 135v6 160 202 M30 E2.5x0.4
X160 165v6 170 222 M30 E2.5x0.4
X170 165v6 170 222 M30 E2.5x0.4
X180 175v6 180 253 M30 E2.5x0.4
X190 175v6 180 253 M30 E2.5x0.4
X200 195v6 200 283 M30 E2.5x0.4
X210 195v6 200 283 M30 E2.5x0.4
X220 235v6 240 298 M36 E2.5x0.4
X230 235v6 240 298 M36 E2.5x0.4
X240 275v6 280 318 M36 E2.5x0.4
X250 275v6 280 318 M36 E2.5x0.4
X260 275v6 280 318 M36 E2.5x0.4
X270 295v6 300 343 M36 E2.5x0.4
X280 295v6 300 343 M36 E2.5x0.4
X290 315v6 320 373 M36 E2.5x0.4
X300 315v6 320 373 M36 E2.5x0.4
X310 355v6 360 413 M42 E2.5x0.4
X320 355v6 360 413 M42 E2.5x0.4
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5.9.2 Монтаж на съединителя върху машинния вал

1. Почистете вала и отвора на фланцовия съединител внимателно и ги почис-
тете от греста. Отворите за демонтаж на съединителя също трябва да бъдат
почистени от замърсявания.

2. ВНИМАНИЕ! При неправилен монтаж съединителят може да бъде повреден.
Възможни материални щети. 
Внимавайте валът и отворът непременно да са почистени от греста, за да се
гарантира безупречна функция на пресовото свързване. Затова при монтажа
в никакъв случай не използвайте монтажни пасти.

3. Нагрейте фланцовия съединител до температура за съединяване 230 °C, ако
в поръчката не е посочена специална температура за съединяване.

4.  ВНИМАНИЕ! Необходимата монтажна хлабина се постига само чрез наг-
ряване на съединителя. Внимание, опасност от изгаряне по време на целия
монтажен процес. 
Осигурете нагорещените части срещу допир по невнимание.

5. ВНИМАНИЕ! Поради излъчващата се топлина от фланцовия съединител мо-
гат да се повредят съседните елементи. Възможни материални щети. 
Защитете съседните елементи (напр. уплътняващите пръстени на вала)
с подходящи екрани за защита от топлина.

1153862283

6. Монтирайте фланцовия съединител върху вала бързо до ограничителя на
рамото на вала.

УКАЗАНИЕ
Подгответе внимателно монтажните инструменти и хода на монтажа, за да мо-
же съединителят бързо да се надене върху вала. По време на охлаждането съ-
единителят трябва да бъде фиксиран върху вала.

УКАЗАНИЕ
След охлаждане на съединителя напълнете демонтажните отвори с чисто ми-
нерално масло и ги затворете с доставените винтови пробки.
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1153865867

5.9.3 Монтаж на фланцовото съединение

ВНИМАНИЕ
При неправилен монтаж съединителят може да бъде повреден.
Възможни материални щети.
• При монтажа имайте предвид, че фланцовият съединител не може да ком-

пенсира разместванията на вала.

1. Почистете фланцовите повърхности [1] на половините на съединителя [2].

[1]
[2]

992697355

2. Регулирайте контурите на отворите на двете половини на съединителя [2]
едни към други и съединете фланцевия съединител.

[2]

9007200247441547
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Фланцови съединител с цилиндрично свързване чрез пресоване/FC-S
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3. Монтирайте болтовете [3] и ги затегнете на кръст с въртящите моменти за за-
тягане в следващата таблица.

1

2 12

7

11

3

10

5

916

8

15

4

14

6

13

1

9
8

7

6

5

4

3

216

15

14

13

12

11

10

[6]

9007200247444747

УКАЗАНИЕ
Посочените в следващата таблица въртящи моменти за затягане са базирани
на коефициент на триене на резбата и опорната повърхност на главата от
µ = 0,11.
Ако използвате различни от получените при доставката болтове, трябва да съг-
ласувате съответните въртящи моменти за затягане с новите условия на трие-
не.
Използвайте за монтажа само следните инструменти:
• Сигнализиращ динамометричен ключ
• Моторна механична отвертка с динамично измерване на въртящия момент
• С динамометрично управление, постепенни хидравлични инструменти

Типоразмер Резба Въртящ момент на затя-
гане

Клас на якост

Nm
X100 – 110 M20 555

10.9

X120 – 130 M24 960
X140 – 150 M30 1910
X160 – 190 M36 3320
X200 – 230 M42 5310
X240 – 280 M48 7990
X290 – 320 M56 12690
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5.9.4 Демонтаж на съединителя от вала

Указания

 ВНИМАНИЕ
Опасност от притискане и премазване поради неправилен монтаж на тежките
части.
Възможна опасност от нараняване.
• Демонтирайте правилно фланцовия съединител.
• Спазвайте следните указания за демонтаж.

ВНИМАНИЕ
Поради неправилен демонтаж може да се повреди лагерът на отвеждащия
вал.
Възможни материални щети
• Поставянето на инструмент между съединителя и корпуса на редуктора не

е разрешено.

За демонтаж на съединителя [1] пресовото съединение първо трябва да се раз-
шири хидравлично и след това остатъчната задържаща сила да се преодолее
с изтеглящо приспособление [2]. На следващата фигура е показана примерната
конструкция на хидравличното изтеглящо приспособление.

[2]

[1]

1071755147

За демонтаж на всеки демонтажен отвор е необходима маслена помпа.
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Данните, необходими за оразмеряване на изтеглящото приспособление, са да-
дени в следващата таблица.

Типораз-
мер

Необходимо налягане на
маслото за демонтаж 

bar

Брой на демонтажните
отвори/ брой на необхо-
димите маслени помпи

Свързващи резби на от-
ворите за масло под на-

лягане на фланцовия съ-
единител

Необходима осова сила на
изтеглящото приспособле-

ние
kN

X100 – 110

1600

2

G 1/4"

85
X120 – 130 2 115
X140 – 150 2 160
X160 -170 2 190
X180 -190 3 220
X200 – 210 3 280
X220 – 230 3 360
X240 – 260 3 420
X270 – 280 3 490
X290 – 300 3 550
X310 – 320 3 670

Начин на действие

1. Развийте болтовете [1] и разединете фланцовия съединител. След това мах-
нете винтовите пробки [2] на демонтажните отвори.

УКАЗАНИЕ
Подгответе внимателно инструментите за демонтаж и хода на демонтажа, за да
може фланцовият съединител бързо да се изтегли от вала.

[1]

[2]

9007200360563851

2. Свържете първата маслена помпа [3] с най-близкия до фланеца демонтажен
отвор [4] и го натоварете с налягане, докато на втория демонтажен отвор [5]
излезе масло. Според размера този отвор може да се намира също и челно
на фланцовата повърхност на съединителя.

УКАЗАНИЕ
По време на демонтажа непременно спазвайте инструкциите за безопасност на
производителите на хидравличните уреди.
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[3]

[5]

[4]

[4]

9007200255373323

3. Свържете най-близката маслена помпа [6] с този отвор [5] и притиснете мас-
лото, докато от най-близкия демонтажен отвор [7] отново излезе масло.

[7]
[6]

[5]

1002542475

4. Повторете този процес, докато всички демонтажни отвори се свържат с мас-
лена помпа и бъдат поставени под налягане. На последния демонтажен от-
вор [7] налягането трябва да се повишава, докато на двете челни страни на
съединителя [8] маслото излезе в пръстеновидна форма.

УКАЗАНИЕ
Демонтажът може да се извърши също и само с една маслена помпа. В този
случай отделните демонтажни отвори трябва да бъдат запечатани след поста-
вянето им под налягане. Чрез редовно повторно пресоване налягането в систе-
мата може да се поддържа постоянно по време на целия демонтаж.
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УКАЗАНИЕ
Преди изтегляне на съединителя задръжте налягането на маслото около 30 ми-
нути, за да може в пресовото съединение да се образува равномерен маслен
филм. През това време и по време на последващия демонтаж налягането на
всички отвори трябва да се задържи.

[8]

[7]

9007200257290379

5. Монтирайте изтеглящото приспособление [3]. Изтеглете съединителя от ва-
ла. Тъй като след достигане на последния демонтажен отвор масленото на-
лягане се срива, необходимата сила за изтегляне на съединителя накрая
значително нараства.

[3]

[4]

1000624651

6. След демонтажа проверете състоянието на вала и отвора на съединителя.
Повредените части трябва да се сменят. 23

02
22

05
/B

G
 –

 0
3/

20
17



5Инсталация/Монтаж
Фланцови съединител с призматична шпонка/FC-K
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5.10 Фланцови съединител с призматична шпонка/FC-K

5.10.1 Размери на машинния вал

УКАЗАНИЕ
Уверете се, че размерите на машинния вал отговарят на предварително зада-
дените размери от SEW.

L

Ø
 D

3
6

U

T

Ø
 D

3
7

DIN 332

D.M..

DIN 509-E..

Ø D36 Ø D37 L T U DIN 332 D.M.. DIN 509-E..
X100 80m6 90 170 85 22h9 20 2.5x0.4
X110 90m6 90 170 95 25h9 24 2.5x0.4
X120 100m6 120 210 106 28h9 24 2.5x0.4
X130 110m6 130 210 116 28h9 24 2.5x0.4
X140 120m6 140 210 127 32h9 24 2.5x0.4
X150 130m6 160 250 137 32h9 24 4.0x0.5
X160 140m6 170 250 148 36h9 30 4.0x0.5
X170 160m6 170 300 169 40h9 30 4.0x0.5
X180 170m6 180 300 179 40h9 30 2.5x0.4
X190 170m6 180 300 179 40h9 30 2.5x0.4
X200 180m6 200 300 190 45h9 30 4.0x0.5
X210 190m6 200 350 200 45h9 30 2.5x0.4
X220 210m6 240 350 221 50h9 30 4.0x0.5
X230 230m6 240 410 241 50h9 36 2.5x0.4
X240 230m6 280 410 241 50h9 36 4.0x0.5
X250 240m6 280 410 252 56h9 36 4.0x0.5
X260 250m6 280 410 262 56h9 36 4.0x0.5
X270 270m6 300 470 282 63h9 36 4.0x0.5
X280 290m6 300 470 302 63h9 36 4.0x0.5
X290 290m6 320 470 302 63h9 36 4.0x0.5
X300 300m6 320 470 314 70h9 36 4.0x0.5
X310 320m6 360 470 334 70h9 42 4.0x0.5
X320 340m6 360 550 355 80h9 42 4.0x0.5
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5.10.2 Монтаж на съединителя върху машинния вал
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

ВНИМАНИЕ
При неправилен монтаж съединителят може да бъде повреден.
Възможни материални щети.
• Внимавайте валът и отворът непременно да са почистени от грес, за да се

гарантира безупречна функция на пресовото свързване / пресовото съеди-
нение. Затова при монтажа в никакъв случай не използвайте монтажни пас-
ти.

1. Почистете вала и отвора на фланцовия съединител внимателно и ги почис-
тете от грес.

2.  ВНИМАНИЕ! Необходимата монтажна хлабина се постига само чрез наг-
ряване на съединителя. Опасност от изгаряне по време на целия процес на
монтаж. Осигурете нагорещените части срещу допир по невнимание! 
ВНИМАНИЕ! Поради излъчващата се топлина от половината на фланцовия
съединител [1] могат да се повредят съседните елементи. Възможни матери-
ални щети. Защите съседните елементи (напр. уплътняващите пръстени на
вала) с подходящи екрани за защита от топлина.
Загрейте половината от съединителя [1] с температура за съединяване от
130 °C, ако в поръчката не е посочена специална температура за съединява-
не.

[1]

4349544459

3. Монтирайте половината на фланцовия съединител [1] бързо до ограничителя
на рамото на вала [2] върху редукторния вал.

УКАЗАНИЕ
Подгответе внимателно монтажните инструменти и хода на монтажа, за да мо-
же съединителят бързо да се надене върху вала. По време на процеса на ох-
лаждане съединителят трябва да бъде фиксиран върху вала.
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[1]

[2]

4355233675

5.10.3 Монтаж на фланцевото съединение
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

ВНИМАНИЕ
При неправилен монтаж фланцовият съединител може да бъде повреден.
Възможни материални щети.
• При монтажа имайте предвид, че фланцовият съединител не може да ком-

пенсира разместванията на вала.

1. Почистете фланцовите повърхности [1] на половините на фланцовия съеди-
нител [2].

[1]
[2]

4349540107
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2. Монтирайте завършващата пластина [3] с болтове [4] на редукторния вал [5].

[4]

[3]

[5]

4364607755

3. Изравнете контурите на отворите на двете половини на фланцовия съедини-
тел [2] едни към други и съединете фланцовия съединител.

[2]

9007200247441547

4. Монтирайте болтовете [6] и ги затегнете на кръст с въртящите моменти за за-
тягане в следващата таблица.

УКАЗАНИЕ
При монтажа болтовете не бива да се смазват.

1

2 12

7

11

3

10

5

916

8

15

4

14

6

13

1

9
8

7

6

5

4

3

216

15

14

13

12

11

10

[6]

9007200247444747 23
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УКАЗАНИЕ
Посочените в следващата таблица въртящи моменти за затягане са базирани
на коефициент на триене на резбата и опорната повърхност на главата от
µ = 0,11.
Ако използвате различни от получените при доставката болтове, трябва да съг-
ласувате съответните въртящи моменти за затягане с новите условия на трие-
не.
Използвайте за монтажа само следните инструменти:
• Сигнализиращ динамометричен ключ
• Моторна механична отвертка с динамично измерване на въртящия момент
• С динамометрично управление, постепенни хидравлични инструменти

Типоразмер Размер на болтовете Въртящ момент за затягане в Nm
Клас на якост 10.9

X100 – 110 M16 285
X120 – 140 M20 555
X150 – 170 M24 960
X180 – 220 M30 1910
X230 – 300 M36 3320
X310 – 320 M42 5310

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17



5 Инсталация/Монтаж
Фланцови съединител с призматична шпонка/FC-K

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..140

5.10.4 Демонтаж на съединителя от вала
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

 ВНИМАНИЕ
Опасност от притискане и премазване поради неправилен монтаж на тежките
части.
Възможна опасност от нараняване.
• Демонтирайте правилно фланцовия съединител.
• Спазвайте следните указания за демонтаж.

ВНИМАНИЕ
Поради неправилен демонтаж може да се повреди лагерът на отвеждащия
вал.
Възможни материални щети.
• Не е разрешено поставянето на инструмент между съединителя и корпуса

на редуктора.

1. Развийте болтовете [6] и разединете фланцовия съединител [2].

УКАЗАНИЕ
Подгответе внимателно инструментите за демонтаж и хода на демонтажа, за да
може фланцовият съединител бързо да се изтегли от вала.

[2]

[6]

9007203604287627

2. Развийте болтовете [4] и свалете завършващата пластина [3] от редукторния
вал [5].

[4]

[3]

[5]

4364607755
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3. Монтирайте изтеглящото приспособление [7]. Изтеглете половината на
фланцовия съединител [2] от вала [5].

[2]

[7]

[5]

9007203604283275

4. След демонтажа проверете състоянието на вала и фланцовия съединител.
Повредените части трябва да се сменят.
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5.11 Отвеждащ вал като кух вал с призматично-шпонково съединение/..A

5.11.1 Общи указания
Материалът на машинния вал и призматично-шпонково съединение трябва да
бъдат оразмерени от клиента в съответствие с възникващите натоварвания. Ма-
териалът на вала трябва да има минимална граница на удължаване от 320 N/
mm2.
Трябва поне да се спазва дадената в листовката с размери (виж следващата
страница) дължина на призматичната шпонка. Ако се използва по-дълга призма-
тична шпонка, тя трябва да се разположи симетрично на кухия вал.
При непрекъснат машинен вал или действащи по оста сили SEW-EURODRIVE
препоръчва машинният вал да се изпълни с рамо. За да се предотврати разх-
лабване на крепежния болт на машинния вал при реверсивна посока на натовар-
ване, той трябва да се фиксира с подходяща болтова връзка против разхлабва-
не. При необходимост могат да се използват два ексцентрични крепежни болта.
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5.11.2 Размери на машинния вал

X.F
X.K
X.T

C1 C2 ø D2 ø D14 ø D15 FA K1 K2 K3 L14 N OA Rmax. S6 T2 T3 U2 U3
DIN
332

DR.M..
X..A100 25 12 75H8 75h11 75js7 2 312 47.5 81 90 205 173 1.6 M24 80.4 80 20JS9 20h9 M20
X..A110 30 14 85H8 85h11 85js7 2 312.5 45 84 100 210 176 1.6 M24 90.4 90 22JS9 22h9 M20
X..A120 30 14 95H8 95h11 95js7 2 342 53 92 140 244.5 190.5 1.6 M30 100.4 100 25JS9 25h9 M24
X..A130 30 14 105H8 105h11 105js7 2 347 68 109 160 258 194 1.6 M30 111.4 111 28JS9 28h9 M24
X..A140 30 14 115H8 115h11 115js7 2 403 61 102 200 306 222 1.6 M30 122.4 122 32JS9 32h9 M24
X..A150 30 14 125H8 125h11 125js7 3 408 76 117 200 308.5 224.5 1.6 M30 132.4 132 32JS9 32h9 M24
X..A160 36 16 135H8 135h11 135js7 3 465 80 127 250 361 256 1.6 M36 143.4 143 36JS9 36h9 M30
X..A170 36 17 150H8 150h11 150js7 3 493 96 115 280 377 256 1.6 M36 158.4 158 36JS9 36h9 M30
X..A180 36 17 165H8 165h11 165js7 3 565 109 128 300 423 292 2 M36 174.4 174 40JS9 40h9 M30
X..A190 36 17 165H8 165h11 165js7 3 565 109 128 300 423 292 2 M36 174.4 174 40JS9 40h9 M30
X..A200 36 17 180H8 180h11 180js7 3 620 130 149 320 460.5 319.5 2 M36 190.4 190 45JS9 45h9 M30
X..A210 36 17 190H8 190h11 190js7 3 620 130 149 320 460.5 319.5 2 M36 200.4 200 45JS9 45h9 M30
X..A220 36 17 210H8 210h11 210js7 3 686 133 152 370 518.5 352.5 2.5 M36 221.4 221 50JS9 50h9 M30
X2KA220 36 17 210H8 210h11 210js7 3 756 133 152 370 554 388 2.5 M36 221.4 221 50JS9 50h9 M30
X..A230 36 17 210H8 210h11 210js7 3 686 133 152 370 518.5 352.5 2.5 M36 221.4 221 50JS9 50h9 M30
X2KA230 36 17 210H8 210h11 210js7 3 756 133 152 370 554 388 2.5 M36 221.4 221 50JS9 50h9 M30
X..A240 45 22 230H8 230h11 230js7 3 778 147 170 370 562.5 400.5 2.5 M42 241.4 241 50JS9 50h9 M36
X2KA240 45 22 230H8 230h11 230js7 3 853 147 170 370 600 438 2.5 M42 241.4 241 50JS9 50h9 M36
X..A250 45 22 240H8 240h11 240js7 3 778 147 170 370 562.5 400.5 2.5 M42 252.4 252 56JS9 56h9 M36
X2KA250 45 22 240H8 240h11 240js7 3 853 147 170 370 600 438 2.5 M42 252.4 252 56JS9 56h9 M36
X..A260 45 22 240H8 240h11 240js7 3 851 143 166 450 639 437 2.5 M42 252.4 252 56JS9 56h9 M36
X..A270 45 22 275H8 275h11 275js7 4 877 158 181 450 652 450 5 M42 287.4 287 63JS9 63h9 M36
X..A280 45 22 275H8 275h11 275js7 4 877 158 181 500 677 450 5 M42 287.4 287 63JS9 63h9 M36
X..A290 45 22 290H8 290h11 290js7 4 961 160 183 500 719 492 5 M42 302.4 302 63JS9 63h9 M36
X..A300 45 22 290H8 290h11 290js7 4 961 160 183 500 719 492 5 M42 302.4 302 63JS9 63h9 M36
X..A310 55 28 320H8 320h11 320js7 4 1030 170 197 560 781.5 528.5 5 M42 334.4 334 70JS9 70h9 M36
X..A320 55 28 320H8 320h11 320js7 4 1030 170 197 560 781.5 528.5 5 M42 334.4 334 70JS9 70h9 M36
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5.11.3 Монтаж на редуктора върху машинния вал

УКАЗАНИЕ
Уверете се, че размерите на машинния вал отговарят на предварително зада-
дените размери от SEW → виж предходната страница.

Типоразмер X100 – 160
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

УКАЗАНИЕ
• Обемът на доставката включва:

– 2x фиксиращи пръстена [8]/[9] и завършваща пластина [4]
• В обема на доставката не са включени:

– шпилка [2], гайка [5], крепежен болт [6], избутващ болт [8]

1. Нанесете монтажна паста напр. F.L.A. на Rivolta върху кухия вал [7] и на края
на вала на машинния вал [1].

[1]

[7]

9007216094671627

[1] Машинен вал
[7] Кух вал

2. Монтирайте вътрешния фиксиращ пръстен [8] на кухия вал [7]. Фиксирайте
завършващата пластина [4] с външния фиксиращ пръстен [9]. Завинтете
шпилката [2] в машинния вал [1]. Спазвайте следните размери резба на
шпилките [2].

Типоразмер Клас на якост 8.8
X..A100 M20

X..A110 – 150 M24
X..A160 M30

Спазвайте следните данни за фиксиращите пръстени [8][9].

Типоразмер 2x фиксиращи пръстени
(отвор) DIN 472

X..A100 75×2,5
X..A110 85×2,5
X..A120 95×3
X..A130 105×4
X..A140 115×4
X..A150 125×4
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Типоразмер 2x фиксиращи пръстени
(отвор) DIN 472

X..A160 135×4

УКАЗАНИЕ
Ще си улесните монтажа, ако преди това намажете шпилката и гайката със
смазка.

[8]

[4]

[9]

[2]

[1]

[7]

9007202143065995

[1] Машинен вал [7] Кух вал
[2] Шпилка [8] Фиксиращ пръстен, отвътре
[4] Завършваща пластина [9] Фиксиращ пръстен, отвън

3. Затегнете машинния вал [1] с гайката [5], докато краят на машинния вал [1] и
завършващата пластина [4] застанат едно върху друго.

[5][4]

0m
m

[1]

18014401397909131

[1] Машинен вал
[4] Завършваща пластина
[5] Гайка
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4. Развийте гайката [5]. Развийте шпилката [2].

[5]

[2]

9007202142726155

[2] Шпилка
[5] Гайка

5. Фиксирайте машинния вал [1] с крепежния болт [6]. Крепежният болт трябва
да се фиксира допълнително с подходяща болтова връзка против разхлабва-
не. Спазвайте следните данни за крепежните болтове [6].

Типоразмер Крепежен болт Въртящ момент на затягане в Nm 
клас на якост 8.8

X..A120 – 150 M24 798
X..A160 M30 1597

[6]

[1]

27021600643528587

[1] Машинен вал
[6] Крепежен болт

 ВНИМАНИЕ
При неправилен монтаж на защитния капак има опасност от нараняване от
въртящите се части.
Възможни наранявания на хора.
• След завършване на монтажа внимавайте за правилния монтаж на защит-

ния капак.

ВНИМАНИЕ
Уплътняващата система на редуктора може да се повреди от проникващите
прах и замърсявания.
Възможни материални щети.
• След завършване на монтажа внимавайте за правилното поставяне на за-

щитния капак, така че да не прониква прах.

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17



5Инсталация/Монтаж
Отвеждащ вал като кух вал с призматично-шпонково съединение/..A

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 147

Типоразмер X170 – 320
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

УКАЗАНИЕ
• Обемът на доставката включва:

– Крепежни болтове [3] и завършваща пластина [4]
• В обема на доставката не са включени:

– шпилка [2], гайка [5], крепежен болт [6], избутващ болт [8]

1. Нанесете монтажна паста напр. F.L.A. на Rivolta върху кухия вал [7] и на края
на вала на машинния вал [1].

[1]

[7]

9007216094671627

[1] Машинен вал
[7] Кух вал

2. Монтирайте на кухия вал [7] централно завършващата пластина [4] с крепеж-
ните болтове [3] и завинтете шпилката [2] в машинния вал [1]. Спазвайте
следните размери резба на шпилките [2].

Типоразмер Клас на якост 8.8
X..A170 – 230 M30
X..A240 – 300 M36
X..A310 – 320 M42

Спазвайте следните данни за крепежните болтове [3].

Типоразмер

Размер на резба за
6 x крепежни болтове 

клас на якост 10.9

Въртящ момент на затягане
Монтаж/

състояние при
експлоатация 

Nm

Демонтаж
Nm

X..A170 – 190 M10x30 79 ръчно поставяне
X..A200 – 230 M12x30 137 ръчно поставяне
X..A240 – 300 M16x30 338 ръчно поставяне
X..A310 – 320 M20x50 661 ръчно поставяне

УКАЗАНИЕ
Ще си улесните монтажа, ако преди това намажете шпилката и гайката със
смазка.
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[1]

[2]

[7]

[3]

[4]

9007199565093003

[1] Машинен вал [4] Завършваща пластина
[2] Шпилка [7] Кух вал
[3] Крепежен болт

3. Затегнете машинния вал [1] с гайката [5], докато краят на машинния вал [1] и
завършващата пластина [4] застанат едно върху друго.

[1]

[4] [5]

0m
m

9007199565148299

[1] Машинен вал
[4] Завършваща пластина
[5] Гайка

4. Развийте гайката [5]. Развийте шпилката [2].

[5]

[2]

9007202142726155

[2] Шпилка
[5] Гайка

5. Фиксирайте машинния вал [1] с крепежния болт [6]. Крепежният болт трябва
да се фиксира допълнително с подходяща болтова връзка против разхлабва-
не. Спазвайте следните данни за крепежните болтове [6].
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Типоразмер Крепежен болт Въртящ момент на затягане в Nm 
клас на якост 8.8

X..A170 – 230 M30 1597
X..A240 – 300 M36 2778
X..A310 – 320 M42 3995

[6]

[1]

9007199565156875

[1] Машинен вал
[6] Крепежен болт

 ВНИМАНИЕ
При неправилен монтаж на защитния капак има опасност от нараняване от
въртящите се части.
Възможни наранявания на хора.
• След завършване на монтажа внимавайте за правилния монтаж на защит-

ния капак.

ВНИМАНИЕ
Уплътняващата система на редуктора може да се повреди от проникващите
прах и замърсявания.
Възможни материални щети.
• След завършване на монтажа внимавайте за правилното поставяне на за-

щитния капак, така че да не прониква прах.

5.11.4 Демонтаж на редуктора от машинния вал

ВНИМАНИЕ
Неправилният демонтаж на редуктора от машинния вал може да предизвика
повреждане на лагери и други части.
Възможни материални щети.
• При демонтажа можете да се опрете единствено на кухия вал. Имайте

предвид, че опирането на други части на редуктора може да предизвика
повреди.

Типоразмер X100 – 160
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).
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1. Развийте крепежния болт [6]. Махнете външния фиксиращ пръстен [8] и сва-
лете завършващата пластина [4].

[6]

[8]

[4]

9007202105918859

[4] Завършваща пластина
[6] Крепежен болт
[8] Фиксиращ пръстен

2. За защита на центриращия отвор завийте крепежния болт [6] в машинния вал
[1].

[6]

[1]

9007202105921291

[1] Машинен вал
[6] Крепежен болт

3. Обърнете завършващата пластина [4] и я монтирайте отново с външния фик-
сиращ пръстен [8].

[8]

[4]

9007202105924619

[4] Завършваща пластина
[8] Фиксиращ пръстен

4. Завийте избутващия болт [9] в завършващата пластина [4], за да демонтира-
те редуктора от машинния вал [1].
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УКАЗАНИЕ
Ще си улесните демонтажа, ако преди това намажете избутващия болт [9] и
резбата на завършващата пластина [4] със смазка.

[1]

[9]

[4]

27021600615410571

[1] Машинен вал
[4] Завършваща пластина
[9] Избутващ болт
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Типоразмер X170 – 320
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).
1. Развийте крепежния болт [6].

[6]

310460043

[6] Крепежен болт

2. Махнете крепежните болтове [3] и свалете завършващата пластина [4].

[3]

[4]

310464523

[3] Крепежен болт
[4] Завършваща пластина

3. За защита на центриращия отвор завийте крепежния болт [6] в машинния вал
[1].

[1]
[6]

310470027

[1] Машинен вал
[6] Крепежен болт
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4. За демонтаж на редуктора монтирайте обърнатата завършваща пластина [4]
с крепежните болтове [3] в центъра на кухия вал [7]. Крепежните болтове [3]
трябва да се поставят ръчно.

[7]

[3]

[4]

310474123

[3] Крепежен болт
[4] Завършваща пластина
[7] Кух вал

5. Завийте избутващия болт [8] в завършващата пластина [4], за да демонтира-
те редуктора от машинния вал [1].

УКАЗАНИЕ
Ще си улесните демонтажа, ако преди това намажете избутващия болт [8] и
резбата на завършващата пластина [4] със смазка.

[1]

[8]

[4]

310478219

[1] Машинен вал
[4] Завършваща пластина
[8] Избутващ болт
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5.12 Отвеждащ вал като кух вал с горещо пресована стягаща шайба/..H

5.12.1 Обща информация
Материалът на машинния вал трябва да се оразмери от клиента според възник-
ващите натоварвания. Материалът на вала трябва да има минимална граница
на удължаване от 320 N/mm².

5.12.2 Размери на машинния вал

9007199906389771
X.F..
X.K..
X.T..

C1 C2 ø D5 ø D6 ø D17 ø D18 ø D19 ø D20 FA K4 K5 K6 MD OH R S6
DIN
332

DR.M..
X..H100 30 14 80H7 81H9 80h6 80h11 81m6 95 2 394.5 -1 46 42 -1 261 173 3 M30 M24
X..H110 30 14 90H7 91H9 90h6 90h11 91m6 105 2 400.5 -1 46 42 -1 265 176 3 M30 M24
X..H120 30 14 100H7 101H9 100h6 100h11 101m6 115 2 437 -1 51 52 -1 286.5 190.5 3 M30 M24
X..H130 30 14 110H7 111H9 110h6 110h11 111m6 125 2 449 -1 55 52 -1 297 194 3 M30 M24
X..H140 30 14 120H7 121H9 120h6 120h11 121m6 135 2 509 -1 59 62 -1 329 222 3 M30 M24
X..H150 30 14 130H7 131H9 130h6 130h11 131m6 145 3 520 -1 66 62 -1 337.5 224.5 3 M30 M24
X..H160 36 16 140H7 141H9 140h6 140h11 141m6 155 3 583 -1 66 73 -1 375 256 4 M36 M30
X..H170 36 17 150H7 151H9 150h6 150h11 151m6 165 3 600 -1 83 73 -1 364 256 4 M36 M30
X..H180 36 17 165H7 166H9 165g6 165h11 166m6 180 3 672 -1 83 83 -1 400 292 4 M36 M30
X..H190 36 17 165H7 166H9 165g6 165h11 166m6 180 3 672 -1 83 83 -1 400 292 4 M36 M30
X..H200 36 17 180H7 181H9 180g6 180h11 181m6 195 3 750 -1 101 83 -1 450.5 319.5 4 M36 M30
X..H210 36 17 190H7 191H9 190g6 190h11 191m6 205 3 753 -1 106 83 -1 453.5 319.5 4 M36 M30
X..H220 36 17 210H7 211H9 210g6 210h11 211m6 230 3 830 -1 118 108 -1 497.5 352.5 5 M36 M30
X2KH220 36 17 210H7 211H9 210g6 210h11 211m6 230 3 900 -1 118 108 -1 532.5 387.5 5 M36 M30
X..H230 36 17 210H7 211H9 210g6 210h11 211m6 230 3 830 -1 118 108 -1 497.5 352.5 5 M36 M30
X2KH230 36 17 210H7 211H9 210g6 210h11 211m6 230 3 900 -1 118 108 -1 532.5 387.5 5 M36 M30
X..H240 45 22 230H7 231H9 230g6 230h11 231m6 250 3 948 -1 140 108 -1 571.5 400.5 5 M42 M36
X2KH240 45 22 230H7 231H9 230g6 230h11 231m6 250 3 1023 -1 140 108 -1 609 438 5 M42 M36
X..H250 45 22 240H7 241H9 240g6 240h11 241m6 260 3 948 -1 140 108 -1 571.5 400.5 5 M42 M36
X2KH250 45 22 240H7 241H9 240g6 240h11 241m6 260 3 1023 -1 140 108 -1 609 438 5 M42 M36
X..H260 45 22 250H7 255H9 250g6 250h11 255m6 280 4 1021 -1 140 108 -1 608 437 5 M42 M36
X..H270 45 22 280H7 285H9 280g6 280h11 285m6 310 4 1056 -1 146 143 -1 630 450 5 M42 M36
X..H280 45 22 280H7 285H9 280g6 280h11 285m6 310 4 1056 -1 146 143 -1 630 450 5 M42 M36
X..H290 45 22 300H7 305H9 300g6 300h11 305m6 330 4 1147 -1 152 143 -1 679 492 5 M42 M36
X..H300 45 22 300H7 305H9 300g6 300h11 305m6 330 4 1147 -1 152 143 -1 679 492 5 M42 M36
X..H310 55 28 320H7 325H9 320g6 320h11 325m6 350 4 1241 -1 165 143 -1 740.5 528.5 5 M48 M42
X..H320 55 28 320H7 325H9 320g6 320h11 325m6 350 4 1241 -1 165 143 -1 740.5 528.5 5 M48 M42 23
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5.12.3 Монтаж на редуктора върху машинния вал

УКАЗАНИЕ
• Уверете се, че размерите на машинния вал отговарят на предварително за-

дадените размери от SEW → виж предходната страница.
• Спазвайте документацията на производителя на горещо пресованата стяга-

ща шайба.

Типоразмер X100 – 160
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

УКАЗАНИЕ
• Обемът на доставката включва:

– 2x фиксиращи пръстена [8][9] и завършваща пластина [4].
• В обема на доставката не са включени:

– шпилка [2], гайка [5], крепежен болт [6], избутващ болт [8].

1. Почистете от грес преди монтажа на редуктора кухия вал [7] и машинния вал
[1].

2. ВНИМАНИЕ! Никога не нанасяйте монтажна паста директно върху втулката
[11], тъй като при вкарването на задвижващия вал пастата може да попадне
в зоната на фиксиране на горещо пресованата стягаща шайба. Възможни ма-
териални щети.
Зоната на фиксиране на горещо пресованата стягаща шайба между машин-
ния вал [1] и кухия вал [7] трябва задължително да е почистена от смазка!
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3. Нанесете малко монтажна паста напр. F.L.A. на Rivolta върху машинния вал
[1] в зоната на втулката [11].

[1]

[7]
[1]

[7]

[11]

16839935371

[1] Машинен вал [11] Втулка
[7] Кух вал

4. Монтирайте вътрешния фиксиращ пръстен [8] на кухия вал [7]. Фиксирайте
завършващата пластина [4] с външния фиксиращ пръстен [9]. Завинтете
шпилката [2] в машинния вал [1]. Спазвайте следните размери резба на
шпилките [2].

Типоразмер Клас на якост 8.8
X..H100 – 150 M24

X..H160 M30

Спазвайте следните данни за фиксиращите пръстени [8][9].

Типоразмер 2x фиксиращи пръстени
(отвор) DIN 472

X..H100 80x2,5
X..H110 90x2,5
X..H120 100x3
X..H130 110x4
X..H140 120x4
X..H150 130x4
X..H160 140x4

УКАЗАНИЕ
Ще си улесните монтажа, ако преди това намажете шпилката и гайката със
смазка.
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[2]

[1]

[7]
[8]

[4]

[9]

9007202134039819

[1] Машинен вал [7] Кух вал
[2] Шпилка [8] Фиксиращ пръстен, отвътре
[4] Завършваща пластина [9] Фиксиращ пръстен, отвън

5. Затегнете машинния вал [1] с гайката [5], докато краят на машинния вал [1] и
завършващата пластина [4] застанат едно върху друго.

[5][4]

0m
m

[1]

18014401397909131

[1] Машинен вал
[4] Завършваща пластина
[5] Гайка
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6. Развийте гайката [5]. Развийте шпилката [2].

[2]

[5]

9007202134044427

[2] Шпилка
[5] Гайка

7. Фиксирайте машинния вал [1] с крепежния болт [6]. Крепежният болт [6] тряб-
ва да се фиксира допълнително с подходяща болтова връзка. Спазвайте
следните данни за крепежните болтове [6].

Типоразмер Крепежен болт Въртящ момент на затягане в Nm
клас на якост 8.8

X..H100 – 150 M24 798
X..H160 M30 1597

[6]

[1]

18014401397813131

[1] Машинен вал
[6] Крепежен болт

8. Плъзнете горещо пресованата стягаща шайба [9], без да затягате, върху ку-
хия вал [7] и позиционирайте вътрешния пръстен на горещо пресованата стя-
гаща шайба [9b] до размера A.
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9.  ВНИМАНИЕ! В незатегнато състояние горещо пресованата стягаща шайба
може да се плъзне. Опасност от премазване от падащи предмети. 
Осигурете горещо пресованата стягаща шайба срещу плъзгане.

10. ВНИМАНИЕ! Затягането на стягащите болтове, без да е монтиран валът, мо-
же да предизвика деформация на кухия вал. Възможни материални щети.
Затягайте стягащите болтове, само когато валът е монтиран.

[9a]
[9b]

[9]

[7]

A

18014401395747083

[7] Кух вал [9a] Конус (външен пръстен)
[9] Горещо пресована стягаща шайба [9b] Конусна втулка (вътрешен пръстен)

Типоразмер A ±0,5 в mm
XH100 37.5
XH110 38
XH120 39

XH130-140 41
XH150 42
XH160 48

11. Затегнете стягащите болтове [10] на ръка и при това регулирайте конуса
(външния пръстен) [9a] успоредно на конусната втулка (вътрешен пръстен)
[9b] на горещо пресованата стягаща шайба. Затегнете стягащите болтове
[10] един след друг в посока на часовниковата стрелка (не на кръст) на по
¼ оборота. Стягащите болтове [10] не бива да се затягат на кръст.

УКАЗАНИЕ
При горещо пресовани стягащи шайби, чиято конусна втулка (вътрешен пръс-
тен) [9b] е с прорез, затягайте стягащите болтове [10] наляво и надясно от про-
реза един след друг, а останалите болтове равномерно разпределени на някол-
ко степени.
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[9a] [9b] [10]

16

2

34

5

18014401395749259

[9a] Конус (външен пръстен)
[9b] Конусна втулка (вътрешен пръстен)
[10] Стягащи болтове

12. Продължете да затягате стягащите болтове [10] равномерно на ¼ оборота,
докато конусът (външен пръстен) [9a] и конусната втулка (вътрешен пръстен)
[9b] на челната повърхност от страната на болтовете застанат на една ли-
ния, както е показано на следващата фигура.

[10]

[10]

[L1]

90°

16

2

34

5

S > 0

[L2]

S = 0

[9a]

[9b]

18014401395751435

[9a] Конус (външен пръстен) [L1] Състояние към момента на доставка
(предварително монтиран)

[9b] Конусна втулка (вътрешен пръстен) [L2] Готов монтиран (готов за експлоатация)
[10] Стягащи болтове

УКАЗАНИЕ
Ако конусът (външен пръстен) и конусната втулка (вътрешен пръстен) не могат
да се монтират на една линия на челната повърхност откъм болтовете, демон-
тирайте горещо пресованата стягаща шайба повторно и я почистете/смажете
внимателно според следващата глава.
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 ВНИМАНИЕ
При неправилен монтаж на защитния капак има опасност от нараняване от
въртящите се части.
Възможни наранявания на хора.
• След завършване на монтажа внимавайте за правилния монтаж на защит-

ния капак.

ВНИМАНИЕ
Уплътняващата система на редуктора може да се повреди от проникващите
прах и замърсявания.
Възможни материални щети.
• След завършване на монтажа внимавайте за правилното поставяне на за-

щитния капак, така че да не прониква прах.
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Типоразмер X170 – 320
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

УКАЗАНИЕ
• Обемът на доставката включва:

– крепежни болтове [3] и завършваща пластина [4].
• В обема на доставката не са включени:

– шпилка [2], гайка [5], крепежен болт [6], избутващ болт [8].

1. Почистете от грес преди монтажа на редуктора кухия вал [7] и машинния вал
[1].

2. ВНИМАНИЕ! Никога не нанасяйте монтажна паста директно върху втулката
[11], тъй като при вкарването на задвижващия вал пастата може да попадне
в зоната на фиксиране на горещо пресованата стягаща шайба. Възможни ма-
териални щети.
Зоната на фиксиране на горещо пресованата стягаща шайба между машин-
ния вал [1] и кухия вал [7] трябва задължително да е почистена от смазка!

3. Нанесете малко монтажна паста напр. F.L.A. на Rivolta върху машинния вал
[1] в зоната на втулката [11].

[1]

[7]
[1]

[7]

[11]

16839935371

[1] Машинен вал [11] Втулка
[7] Кух вал

4. Монтирайте в центъра на кухия вал [7] завършващата пластина [4] с крепеж-
ните болтове [3]. Завинтете шпилката [2] в машинния вал [1]. Спазвайте
следните размери резба на шпилките [2].
Типоразмер Клас на якост 8.8
X..H170 – 230 M30
X..H240 – 300 M36
X..H310 – 320 M42

Спазвайте следните данни за крепежните болтове [3].

Типоразмер

Размер на резба за
6 x скрепителни винтове 

клас на якост 10.9

Въртящ момент на затягане
Монтаж / състоя-
ние при експлоа-

тация
Nm

Демонтаж 
Nm

X..H170 – 190 M10x30 79 ръчно поставяне
X..H200 – 230 M12x30 137 ръчно поставяне
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Типоразмер

Размер на резба за
6 x скрепителни винтове 

клас на якост 10.9

Въртящ момент на затягане
Монтаж / състоя-
ние при експлоа-

тация
Nm

Демонтаж 
Nm

X..H240 – 300 M16x40 338 ръчно поставяне
X..H310 – 320 M20x50 661 ръчно поставяне

[1]

[2]

[7]

[3]

[4]

310497035

[1] Машинен вал [4] Завършваща пластина
[2] Шпилка [7] Кух вал
[3] Крепежни болтове

5. Затегнете машинния вал [1] с гайката [5], докато раменете на машинния вал
и кухият вал [7] застанат един върху друг.

[7]

[5]

[1]

0m
m

310501387

[1] Машинен вал [7] Кух вал
[5] Гайка
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6. Развийте гайката [5]. Развийте шпилката [2].

[2]

[5]

310506251

[2] Шпилка [5] Гайка

7. Фиксирайте машинния вал [1] с крепежния болт [6]. Крепежният болт трябва
да се фиксира допълнително с подходяща болтова връзка против разхлабва-
не. Спазвайте следните данни за крепежните болтове [6].
Типоразмер Клас на якост 8.8 Въртящ момент на затягане в Nm

клас на якост 8.8
X..H170 – 230 M30 1597
X..H240 – 300 M36 2778
X..H310 – 320 M42 3995

[6]

[1]

310510731

[1] Машинен вал [6] Крепежен болт

8. Плъзнете горещо пресованата стягаща шайба [9], без да затягате, върху ку-
хия вал [7] и позиционирайте вътрешния пръстен на горещо пресованата стя-
гаща шайба [9b] до размера A.

9.  ВНИМАНИЕ! В незатегнато състояние горещо пресованата стягаща шайба
може да се плъзне. Опасност от премазване от падащи предмети. 
Осигурете горещо пресованата стягаща шайба срещу плъзгане.
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10. ВНИМАНИЕ! Затягането на стягащите болтове, без да е монтиран валът, мо-
же да предизвика деформация на кухия вал. Възможни материални щети.
Затягайте стягащите болтове, само когато валът е монтиран.

[9a]
[9b]

[9]

[7]

A

9007199565261323

[7] Кух вал [9a] Конус (външен пръстен)
[9] Горещо пресована стягаща шайба [9b] Конусна втулка (вътрешен пръстен)

Типоразмер A ±0,5 в mm
XH170 – 190 37
XH200 – 210 38
XH220 – 230 39
XH240 – 260 48
XH270 – 300 49
XH310 – 320 60

11. Затегнете стягащите болтове [10] на ръка и при това регулирайте конуса
(външния пръстен) [9a] успоредно на конусната втулка (вътрешен пръстен)
[9b] на горещо пресованата стягаща шайба. Затегнете стягащите болтове
[10] един след друг в посока на часовниковата стрелка (не на кръст) на по
¼ оборота. Стягащите болтове [10] не бива да се затягат на кръст.

УКАЗАНИЕ
При горещо пресовани стягащи шайби, чиято конусна втулка (вътрешен пръс-
тен) [9b] е с прорез, затягайте стягащите болтове [10] наляво и надясно от про-
реза един след друг, а останалите болтове равномерно разпределени на някол-
ко степени.

[9a] [9b]

[10]

16

2

34

5

9007199565278219

[9a] Конус (външен пръстен) [10] Стягащи болтове
[9b] Конусна втулка (вътрешен пръстен)
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12. Продължете да затягате стягащите болтове [10] равномерно на ¼ оборота,
докато конусът (външен пръстен) [9a] и конусната втулка (вътрешен пръстен)
[9b] на челната повърхност от страната на болтовете застанат на една ли-
ния, както е показано на следващата фигура.

[10]

S = 0

[L2]

[10]

S > 0

[L1]

90°

16

2

34

5

[9a]

[9b]

18014398820023307

[9a] Конус (външен пръстен) [L1] Състояние към момента на доставка
(предварително монтиран)

[9b] Конусна втулка (вътрешен пръстен) [L2] Готов монтиран (готов за експлоатация)
[10] Стягащи болтове

УКАЗАНИЕ
Ако конусът (външен пръстен) и конусната втулка (вътрешен пръстен) не искат
да се монтират на една линия на челната повърхност откъм болтовете, демон-
тирайте горещо пресованата стягаща шайба повторно и я почистете/ смажете
внимателно според следващата глава.

 ВНИМАНИЕ
При неправилен монтаж на защитния капак има опасност от нараняване от
въртящите се части.
Възможни наранявания на хора.
• След завършване на монтажа внимавайте за правилния монтаж на защит-

ния капак.

ВНИМАНИЕ
Уплътняващата система на редуктора може да се повреди от проникващите
прах и замърсявания.
Възможни материални щети.
• След завършване на монтажа внимавайте за правилното поставяне на за-

щитния капак, така че да не прониква прах.
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5.12.4 Демонтаж на редуктора от машинния вал

Типоразмер X100 – 160
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

ВНИМАНИЕ
Неправилният демонтаж на редуктора от машинния вал може да предизвика
повреждане на лагери и други части.
Възможни материални щети.
• При демонтажа можете да се опрете единствено на кухия вал. Имайте

предвид, че опирането на други части на редуктора може да предизвика
повреди.

• Демонтирайте правилно горещо пресованата стягаща шайба. Никога не
развивайте стягащите болтове напълно, тъй като в противен случай горещо
пресованата стягаща шайба може да отхвръкне и да се стигне до злополу-
ки!

• Не бива да разменяте едни с други горещо пресованите стягащи шайби на
няколко редуктора и техните отделни части.

1. Развийте стягащите болтове [10] един след друг на 1/4 оборота, така че да се
избегне прегъване на свързващата повърхност.

УКАЗАНИЕ
Ако конусът (външен пръстен) [9a] и конусната втулка (вътрешен пръстен) [9b]
не се развият сами: Вземете необходимия брой стягащи болтове и ги завъртете
равномерно в демонтажните отвори. Затегнете стягащите болтове на няколко
пъти, докато конусната втулка се отдели от конусния пръстен.

[10]

[10]

[9a]

[9b]

18014401395753611

[9a] Конус (външен пръстен)
[9b] Конусна втулка (вътрешен пръстен)
[10] Стягащи болтове

2. Изтеглете горещо пресованата стягаща шайба от кухия вал. Демонтирайте
редуктора от машинния вал, както е описано в глава "Демонтаж на редуктора
от машинния вал".
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Типоразмер X170 – 320
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

ВНИМАНИЕ
Неправилният демонтаж на редуктора от машинния вал може да предизвика
повреждане на лагери и други части.
Възможни материални щети.
• При демонтажа можете да се опрете единствено на кухия вал. Имайте

предвид, че опирането на други части на редуктора може да предизвика
повреди.

• Демонтирайте правилно горещо пресованата стягаща шайба. Никога не
развивайте стягащите болтове напълно, тъй като в противен случай горещо
пресованата стягаща шайба може да отхвръкне и да се стигне до злополу-
ки!

• Не бива да разменяте едни с други горещо пресованите стягащи шайби на
няколко редуктора и техните отделни части.

1. Развийте стягащите болтове [10] един след друг на 1/4 оборота, така че да се
избегне прегъване на свързващата повърхност.

УКАЗАНИЕ
Ако конусът (външен пръстен) [9a] и конусната втулка (вътрешен пръстен) [9b]
не се развият сами: Вземете необходимия брой стягащи болтове и ги завъртете
равномерно в демонтажните отвори. Затегнете стягащите болтове на няколко
пъти, докато конусната втулка се отдели от конусния пръстен.

[9a]

[10]

[9b]

[10]

9007199673761547

[9a] Конус (външен пръстен]
[9b] Конусна втулка (вътрешен пръстен)
[10] Стягащи болтове

2. Изтеглете горещо пресованата стягаща шайба от кухия вал. Демонтирайте
редуктора от машинния вал, както е описано в глава "Демонтаж на редуктора
от машинния вал".
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Почистване и смазване на горещо пресованата стягаща шайба
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).
Преди повторния монтаж трябва да почистите и смажете горещо пресованата
стягаща шайба.

УКАЗАНИЕ
• За да гарантирате безупречна функция на горещо пресованата стягаща шай-

ба, трябва внимателно да направите следните работни стъпки. Можете да
използвате само продукти, подобни на дадения смазочен материал.

• Ако конусните повърхности на горещо пресованата стягаща шайба са повре-
дени, те не бива повече да се използват и трябва да бъдат сменени.

[9a]
[10]

1526385163

[9a] Конус (външен пръстен)
[10] Стягащи болтове

1. След демонтажа почистете горещо пресованата стягаща шайба основно от
замърсяванията и остатъците залепнали смазочни материали.

2. Смажете стягащите болтове [10] на резбата и под главата с паста, съдържа-
ща MoS2, например "gleitmo 100" на FUCHS LUBRITECH (www.fuchs-
lubritech.com).

3. Нанесете също върху конусната повърхност на конуса (външен пръстен) [9a]
равномерно тънък слой паста, съдържаща MoS2, например "gleitmo 100" на
FUCHS LUBRITECH (www.fuchs-lubritech.com).

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17



5 Инсталация/Монтаж
Отвеждащ вал като кух вал с многоклинови зъбни колела/..V

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..170

5.13 Отвеждащ вал като кух вал с многоклинови зъбни колела/..V

5.13.1 Обща информация
Материалът на машинния вал трябва да се оразмери от клиента според възник-
ващите натоварвания. Материалът на вала трябва да има минимална граница
на удължаване от 320 N/mm².

5.13.2 Размери на машинния вал

18014399272577419
X.F..
X.K..
X.T..

C1 C2 ø D25 ø D26 ø D27 ø D28 ø D29 Dm FA K7 K8 K9 Me OV R S6 DIN 332
DR.M.. DIN 5480

X..100 30 14 81H9 74.4h10 73 81m6 95 6 3 306 -1 81 42 -1
-0.125

-0.069
81.326

173 3 M24 M20 W 75x3x30x24x8f
N 75x3x30x24x9H

X..110 30 14 91H9 84.4h10 83 91m6 105 6 3 311.5 -1 81 42 -1
-0.123

-0.068
91.092 176 3 M24 M20 W 85x3x30x27x8f

N 85x3x30x27x9H
X..120 30 14 101H9 94.4h10 93 101m6 115 6 3 341 -1 91 52 -1

-0.122

-0.068
101.141

190.5 3 M30 M24 W 95x3x30x30x8f
N 95x3x30x30x9H

X..130 30 14 111H9 109.4h10 108 111m6 125 6 3 346 -1 86 52 -1
-0.139

-0.078
116.076 194 3 M30 M24 W 110x3x30x35x8f

N 110x3x30x35x9H
X..V140 30 14 121H9 119.4h10 118 121m6 135 6 3 402 -1 101 62 -1

-0.138

-0.078
126.095

222 3 M30 M24 W 120x3x30x38x8f
N 120x3x30x38x9H

X..150 30 14 131H9 129.4h10 128 131m6 145 6 3 407 -1 101 62 -1
-0.144

-0.081
136.329

224.5 3 M30 M24 W 130x3x30x42x8f
N 130x3x30x42x9H

X..160 36 16 141H9 139.4h10 138 141m6 155 6 3 464 -1 111 73 -1
-0.143

-0.080
146.167

256 4 M36 M30 W 140x3x30x45x8f
N 140x3x30x45x9H

X..170 36 17 151H9 149.4h10 148 151m6 165 6 3 492 -1 121 73 -1
-0.141

-0.079
156.172

256 4 M36 M30 W 150x3x30x48x8f
N 150x3x30x48x9H

X..180 36 17 166H9 159h10 158 166m6 180 10 5 564 -1 166 83 -1
-0.152

-0.086
170.009 292 4 M36 M30 W 160x5x30x30x8f

N 160x5x30x30x9H
X..190 36 17 166H9 159h10 158 166m6 180 10 5 564 -1 166 83 -1

-0.152

-0.086
170.009 292 4 M36 M30 W 160x5x30x30x8f

N 160x5x30x30x9H
X..200 36 17 191H9 179h10 178 191m6 205 10 5 619 -1 176 83 -1

-0.155

-0.087
190.090

319.5 4 M36 M30 W 180x5x30x34x8f
N 180x5x30x34x9H

X..210 36 17 191H9 179h10 178 191m6 205 10 5 619 -1 176 83 -1
-0.155

-0.087
190.090

319.5 4 M36 M30 W 180x5x30x34x8f
N 180x5x30x34x9H

X..220 36 17 211H9 199h10 198 211m6 230 10 5 685 -1 201 108 -1
-0.157

-0.088
210.158

352.5 5 M36 M30 W 200x5x30x38x8f
N 200x5x30x38x9H

X2K220 36 17 211H9 199h10 198 211m6 230 10 5 755 -1 201 108 -1
-0.157

-0.088
210.158

387.5 5 M36 M30 W 200x5x30x38x8f
N 200x5x30x38x9H

X..230 36 17 211H9 199h10 198 211m6 230 10 5 685 -1 201 108 -1
-0.157

-0.088
210.158

352.5 5 M36 M30 W 200x5x30x38x8f
N 200x5x30x38x9H 23
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X.F..
X.K..
X.T..

C1 C2 ø D25 ø D26 ø D27 ø D28 ø D29 Dm FA K7 K8 K9 Me OV R S6 DIN 332
DR.M.. DIN 5480

X2K230 36 17 211H9 199h10 198 211m6 230 10 5 755 -1 201 108 -1
-0.157

-0.088
210.158

387.5 5 M36 M30 W 200x5x30x38x8f
N 200x5x30x38x9H

X..240 45 22 231H9 219h10 218 231m6 250 10 5 777 -1 216 108 -1
-0.179

-0.102
230.215

400.5 5 M36 M30 W 220x5x30x42x8f
N 220x5x30x42x9H

X2K240 45 22 231H9 219h10 218 231m6 250 10 5 852 -1 216 108 -1
-0.179

-0.102
230.215

438 5 M36 M30 W 220x5x30x42x8f
N 220x5x30x42x9H

X..250 45 22 241H9 219h10 218 241m6 260 10 5 777 -1 216 108 -1
-0.179

-0.102
230.215

400.5 5 M36 M30 W 220x5x30x42x8f
N 220x5x30x42x9H

X2K250 45 22 241H9 219h10 218 241m6 260 10 5 852 -1 216 108 -1
-0.179

-0.102
230.215

438 5 M36 M30 W 220x5x30x42x8f
N 220x5x30x42x9H

X..260 45 22 255H9 239h10 238 255m6 275 10 5 850 -1 216 108 -1
-0.180

-0.102
250.264

437 5 M42 M36 W 240x5x30x46x8f
N 240x5x30x46x9H

X..270 45 22 285H9 258.4h10 258 285m6 305 16 8 876 -1 248 143 -1
-0.177

-0.101
276.230

450 5 M42 M36 W 260x8x30x31x8f
N 260x8x30x31x9H

X..280 45 22 285H9 258.4h10 258 285m6 305 16 8 876 -1 248 143 -1
-0.177

-0.101
276.230

450 5 M42 M36 W 260x8x30x31x8f
N 260x8x30x31x9H

X..290 45 22 305H9 278.4h10 278 305m6 325 16 8 960 -1 268 143 -1
-0.184

-0.105
297.014 492 5 M42 M36 W 280x8x30x34x8f

N 280x8x30x34x9H
X..300 45 22 305H9 278.4h10 278 305m6 325 16 8 960 -1 268 143 -1

-0.184

-0.105
297.014 492 5 M42 M36 W 280x8x30x34x8f

N 280x8x30x34x9H
X..310 55 28 325H9 298.4h10 298 325m6 345 16 8 1029 -1 318 143 -1

-0.180
-0.102

316.655 528.5 5 M42 M36 W 300x8x30x36x8f
N 300x8x30x36x9H

X..320 55 28 325H9 298.4h10 298 325m6 345 16 8 1029 -1 318 143 -1
-0.180
-0.102

316.655 528.5 5 M42 M36 W 300x8x30x36x8f
N 300x8x30x36x9H

5.13.3 Монтаж на редуктора върху машинния вал

УКАЗАНИЕ
Уверете се, че размерите на машинния вал отговарят на предварително зада-
дените размери от SEW → виж предходната страница.

Типоразмер X100 – 160
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

УКАЗАНИЕ
• Обемът на доставката включва:

– 2x фиксиращи пръстена [8][9] и завършваща пластина [4]
• В обема на доставката не са включени:

– шпилка [2], гайка [5], крепежен болт [6], избутващ болт [8]

Нанесете малко NOCO®-Fluid върху машинния вал около втулката и многоклино-
вите зъбни колела.
Монтирайте редуктора на машинния вал, както е описано в главата Монтаж на
редуктора на машинния вал.

Спазвайте следните данни за фиксиращите пръстени.
Типоразмер 2x фиксиращи пръстени

(отвор) DIN 472
X..V100 80x2.5
X..V110 90x2.5
X..V120 100x3
X..V130 110x4
X..V140 125x4
X..V150 130x4
X..V160 140x423
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Спазвайте следващите данни.

Типоразмер

Препоръчителен размер на резбата
Въртящ момент на затягане в Nm

крепежен болт [6]
клас на якост 8.8

Избутващ болт [8] 
(резба в завършващата плас-

тина)

Шпилка [2] 
гайка (DIN 934) [5] 
крепежен болт [6] 
клас на якост 8.8

X..V100 – 150 M30 M24 798
X..V160 M36 M30 1597

Типоразмер X170 – 320
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

УКАЗАНИЕ
• Обемът на доставката включва:

– крепежни болтове [3] и завършваща пластина [4].
• В обема на доставката не са включени:

– шпилка [2], гайка [5], крепежен болт [6], избутващ болт [8].

1. Нанесете малко NOCO®-Fluid върху машинния вал [1] около втулката [11] и
многоклиновите зъбни колела.

[1]

[11]

N
O
C
O

F
LU
ID

®

N
O
C
O

F
LU
ID

®

9007200026427915

[1] Машинен вал
[11] Втулка

2. Наденете редуктора върху машинния вал. При това многоклиновите зъбни
колела на кухия и машинен вал трябва да се зацепят едно в друго.

3. Затегнете крепежния болт [3] и завинтете шпилката [2] в машинния вал [1].
Спазвайте следните размери резба на шпилката [2].

Типоразмер Клас на якост 8.8
X..V170 – 230 M30
X..V240 – 300 M36
X..V310 – 320 M42
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Спазвайте следните данни за крепежните болтове [3].

Типоразмер

Размер на резба за
6 x крепежни болтове [3]

клас на якост 10.9

Въртящ момент на затягане
Монтаж/състоя-

ние при експлоа-
тация 

Nm

Демонтаж 
Nm

X..V170 – 190 M10x30 79 ръчно поставяне
X..V200 – 230 M12x30 137 ръчно поставяне
X..V240 – 300 M16x40 338 ръчно поставяне
X..V310 – 320 M20x50 661 ръчно поставяне

[1]

[3]

[4]

[2]

[7][1]

9007200026433547

[1] Машинен вал [4] Завършваща пластина
[2] Шпилка [7] Кух вал
[3] Крепежни болтове

4. Затегнете машинния вал [1] с гайката [5], докато раменете на машинния вал
и кухият вал [7] застанат един върху друг.

[5]

0m
m

[1]

[7]

771696651

[1] Машинен вал
[5] Гайка
[7] Кух вал
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5. Развийте гайката [5]. Развийте шпилката [2].

[5]

[2]

771752587

[2] Шпилка
[5] Гайка

6. Фиксирайте машинния вал [1] с крепежния болт [6]. Крепежният болт трябва
да се фиксира допълнително с подходяща болтова връзка против разхлабва-
не. Спазвайте следните данни за крепежните болтове [6].

Типоразмер Клас на якост 8.8 Въртящ момент на затягане в Nm
клас на якост 8.8

X..V170 – 230 M30 1597
X..V240 – 300 M36 2778
X..V310 – 320 M42 3995

[6]

[1]

771756683

[1] Машинен вал
[6] Крепежен болт

ВНИМАНИЕ
При неправилен монтаж на защитния капак има опасност от нараняване от
въртящите се части. Освен това уплътняващата система на редуктора може да
се повреди от проникващите прах и замърсявания.
Възможни човешки и материални щети.
• След завършване на монтажа внимавайте за правилния монтаж на защит-

ния капак, така че да не прониква прах.
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5.13.4 Демонтаж на редуктора от машинния вал

ВНИМАНИЕ
Неправилният демонтаж на редуктора от машинния вал може да предизвика
повреждане на лагери и други части.
Възможни материални щети.
• При демонтажа можете да се опрете единствено на кухия вал. Имайте

предвид, че опирането на други части на редуктора може да предизвика
повреди.

Типоразмер X100 – 160
Демонтирайте редуктора от машинния вал, както е описано в главата "Демонтаж
на редуктора от машинния вал" (→ 2 149).

Типоразмер X170 – 320
Демонтирайте редуктора от машинния вал, както е описано в главата "Демонтаж
на редуктора от машинния вал" (→ 2 152).

5.14 Динамометрична опора/Т
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недостатъчно фиксираните редуктори могат да паднат при демонтажа и мон-
тажа.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Фиксирайте редуктора при демонтаж и монтаж. Подпрете редуктора с под-

ходящо помощно средство.

ВНИМАНИЕ
Презатягането на динамометричната опора предизвиква принудителни сили
върху отвеждащия вал, които могат да повлияят отрицателно върху дългот-
райността на лагерите на отвеждащия вал.
Възможни материални щети.
• Не бива да презатягате динамометричната опора.

ВНИМАНИЕ
Презатягането на динамометричната опора може да предизвика счупване на
корпуса.
Възможни материални щети.
• Спазвайте данните за размера на болтовете, въртящия момент на затягане

и необходимата якост на болтовете.
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1. За да поддържате моментите на огъване на машинния вал възможно най-
ниски, монтирайте динамометричната опора [1] винаги от страната на зад-
вижваната машина. Динамометричната опора [1] може да бъде монтирана
отгоре или отдолу на редуктора.

[1] [1]

9007199613871883

2. ВНИМАНИЕ! Внимавайте болтът с резба [2] да е едновременно завит в гла-
вата на вилката [1] и шарнирната глава [3]. Възможни материални щети. Бол-
тът с резба [2] трябва да е завит поне веднъж, колкото е диаметърът на рез-
бата и равномерно в главата на вилката [1] и шарнирната глава [3].
Регулирайте редуктора хоризонтално през болта с резба и гайките на дина-
мометричната опора.

0°

1°

±1°

90
°
+5

°

   
   

  -
5°

[3]

[4]

[2]

[1]

9007199613867787

[1] Глава на вилката с болт
[2] Болт с резба с гайки
[3] Шарнирна глава
[4] Пластина на вилката с болт
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[3]

[2]

[1]

Ø
 min. = Ø

1154061707

[1] Глава на вилката с болт
[2] Болт с резба с гайки
[3] Шарнирна глава

3. След регулирането затегнете гайките с въртящи моменти съгласно следва-
щата таблица. Фиксирайте ги с подходящ фиксатор (например Loctite® 243).

Типоразмер Болт/гайка
Въртящ момент на затягане

Nm
X100 – 110 M20

140X120 – 130 M24
X140 – 150 M24
X160 – 190 M36 200
X200 – 230 M42 350
X240 – 280 M48 500
X290 – 320 M56 700
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5.15 Монтажен фланец/F

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недостатъчно фиксираните редуктори могат да паднат долу при демонтажа и
монтажа на машината на клиента.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Фиксирайте редуктора при демонтаж и монтаж. Подпрете редуктора с под-

ходящо помощно средство.

ВНИМАНИЕ
При неправилен демонтаж и монтаж на монтажния фланец на редуктора той
може да се повреди.
Възможни материални щети.
• Демонтаж или монтаж на монтажния фланец е разрешен само под ръковод-

ството на отдел обслужване на клиенти на SEW.

ВНИМАНИЕ
При неправилна инсталация и монтаж редукторът може да се повреди.
Възможни повреди на редуктора.
• Редуктори с монтажни фланци не могат да бъдат закрепени допълнително

с неподвижно съединение на пода. Опашковото закрепване на редуктора
или употребата на фундаментна рамка затова не са разрешени.

Спазвайте при монтажа на монтажния фланец на машината на оператора след-
ните въртящи моменти на затягане.

Болт/гайка
Въртящ момент на затягане

Клас на якост 10.9
Nm

M12 137
M16 338
M20 661
M24 1136

УКАЗАНИЕ
• При монтажа болтовете не бива да се смазват.
• Почистете резбата на болтовете и покрийте първите ходове на резбата със

средство за фиксиране на болтовете (например Loctite® 243).
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5.16 Съединители

УКАЗАНИЕ
Спазвайте ръководствата за експлоатация на съответните производители на
съединителите.

5.16.1 Монтажни допуски
При монтажа на съединителите регулирайте съгласно данните на производите-
ля на съединителите.
a) Изместването по оста
b) Радиално отклонение
c) ъгловото изместване

a) b) c)

211395595

В следващата таблица са показани различни методи за измерване на отделните
допуски.

Средство за измер-
ване

Ъглово отклонение Изместване по оста

Шублер

a1

a2

a

D
a b

f2 f1

Този измервателен метод дава точен резултат, са-
мо когато бъде отстранено отклонението на челни-
те повърхности на съединителя чрез завъртане на
двете половини на съединителя на 180° и след това
бъде изчислена средната стойност на разликата (a1
– a2).

На фигурата е показано измерването на измества-
нето по оста с подравняваща линия. Допустимите
стойности на изместването по оста по правило са
толкова ниски, че е препоръчително да се работи
с часовник за фино измерване. Ако половината на
съединителя се завърти заедно с часовника за фи-
но измерване и отклоненията при измерването се
разделят на две, отклонението, което отчита часов-
никът за фино измерване, показва изместването
(размер "b"), което съдържа измесването по оста на
другата половина на съединителя.
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Средство за измер-
ване

Ъглово отклонение Изместване по оста

Часовник за фино
измерване

a1

a2

a

D
a

f2 f1

899597451

b

f2 f1

Условието при този измервателен метод е лагерите
на вала да нямат биене по оста, докато валът се
върти. Ако това условие не е изпълнено, биенето по
оста между челните повърхности на половините на
съединителя трябва да бъде отстранено. Алтерна-
тивно могат да се използват два часовника за фино
измерване на срещулежащите страни на съедини-
теля (за изчисляване на разликата на измервател-
ните часовници при въртене на съединителя).

На фигурата е показано измерването на измества-
нето по оста с по-точен метод на измерване, както е
описано по-горе. Половините на съединителя се
въртят заедно, без острието на измервателния ча-
совник да се плъзга върху измерваната повърхност.
Чрез разделяне на показаното от измервателния
часовник отклонение на две се получава измества-
нето по оста (размер "b").
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5.17 Моторен адаптер/MA

5.17.1 Максимално разрешено моторно тегло
При монтажа на мотора на редуктора трябва да се проверят два критерия.
1. Максимално моторно тегло в зависимост от изпълнението на редуктора и ви-

да на закрепването
2. Максимално моторно тегло в зависимост от големината на моторния адаптер

УКАЗАНИЕ
Моторното тегло не бива да надвишава никой от двата критерия.

1. Максимално моторно тегло в зависимост от изпълнението на редуктора и вида на
закрепването

УКАЗАНИЕ

• Следващите таблици важат само за стационарни приложения. При мобилни
приложения (например задвижвания) се консултирайте със SEW-
EURODRIVE.

• При разлики в монтажното положение/монтажната повърхност се консулти-
райте със SEW-EURODRIVE.

За всички таблици важи:
GM = тегло на мотора
GG = тегло на редуктора

Хоризонтални редуктори
Вид закрепване Монтажно положение M. /монтажна повърхност F.

M1/F1 и M3/F2
X.F.. X.K.. X.T..

Изпълнение с крака X../ B GM ≤ 1.5 GG GM ≤ 1.75 GG GM ≤ 2.0 GG

Щекерно изпълнение X../ T GM ≤ 0.5 GG GM ≤ 1.5 GG GM ≤ 1.5 GG

Изпълнение с фланец X../ F GM ≤ 0.5 GG GM ≤ 0.5 GG GM ≤ 0.5 GG

Вертикални редуктори

УКАЗАНИЕ
• При щекерно изпълнение се консултирайте със SEW-EURODRIVE.
• Редуктори с монтажно положение M./монтажна повърхност F.: M5/F4 и M6/F3

се консултирайте със SEWEURODRIVE.

Вид закрепване Монтажно положение M./монтажна повърхност F.
M5/F3 и M6/F4

X.F.. X.K.. X.T..
Изпълнение с крака X../ B GM ≤ 2.0 GG GM ≤ 1.5 GG GM ≤ 1.75 GG

Изпълнение с фланец X../ F GM ≤ 1.5 GG GM ≤ 0.75 GG GM ≤ 1.25 GG

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17



5 Инсталация/Монтаж
Моторен адаптер/MA

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..182

Изправени редуктори
Вид закрепване Монтажно положение M./монтажна повърхност F.

M4/F6
X.F.. X.K.. X.T..

Изпълнение с крака X../ B GM ≤ 1.25 GG GM ≤ 1.75 GG GM ≤ 1.5 GG

Щекерно изпълнение X../ T GM ≤ 0.75 GG GM ≤ 1.0 GG GM ≤ 0.75 GG

Изпълнение с фланец X../ F GM ≤ 1.0 GG GM ≤ 1.25 GG GM ≤ 1.0 GG

2. Максимално моторно тегло в зависимост от големината на моторния адаптер
Следните макс. натоварвания на моторния адаптер не бива да се надвишават.

X

GM

[2]

[1]

9007199611271819
[1] Точка на тежестта на мотора X = отстояние на точката на тежестта
[2] Моторен адаптер GM = тегло на монтирания мотор

УКАЗАНИЕ
Таблицата важи само за стационарни приложения. При мобилни приложения
(например задвижвания) се консултирайте със SEW-EURODRIVE.

Моторен адаптер GM X
IEC NEMA [kg] [mm]

100/112 182/184 60 190
132 213/215 110 230

160/180 254/286 220 310
200 324 280 340
225 326 400 420

250 / 280 364 - 405 820 480
315S-L 444 - 449 1450 680

315 2000 740
355 2500 740

Ако отстоянието на точката на тежестта X се увеличи, максимално разрешеното
тегло GM трябва да се намали линейно. GM не може да се увеличи, ако се намали
отстоянието на точката на тежестта.
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5.17.2 Палцов съединител

УКАЗАНИЕ
Спазвайте ръководствата за експлоатация на съответните производители на
съединителите.

Съединител ROTEX®
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

Монтаж на съединителя
[3]

[5]

[1]

[2]

[4]

[6]

[6]

9007205071635979

1. ВНИМАНИЕ! При неправилен монтаж главините [1][2] могат да се повредят.
Възможни материални щети. Затоплете главината до около 80  °C, така ще
улесните монтажа.
Монтирайте главините [1][2] на валовете на страната на задвижващия и от-
веждащия вал [3][4].

2. Поставете зъбния венец [5] и DZ-елементите в частта от гърбицата на глави-
ната [1][2] откъм задвижващия и отвеждащия вал.

3. ВНИМАНИЕ! При неправилен монтаж съединителят може да бъде повреден.
Възможни материални щети. При монтажа спазвайте размерът E, за да оста-
не зъбният венец подвижен по оста. Размерът E ще намерите в следващата
таблица. 
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Преместете редуктора / мотора в осева посока, докато бъде достигнат раз-
мерът E. Щом редукторът / моторът бъдат монтирани неподвижно, преместе-
те по оста главините [1][2] по задвижващия и отвеждащия вал [3][4], за да се
настрои размерът E.

s s

G

E

L1

Ø
d
H

Ø
d
W

9007205070369419

4. Фиксирайте главините чрез затягане на щифтовете с резба [6].
Типоразмер
съединител

Монтажни размери Фиксиращ болт
E

mm
s

mm
dH

mm
G Въртящ момент

за затягане в Nm
14 13 1.5 10 M4 1.5
19 16 2 18 M5 2
24 18 2 27 M5 2
28 20 2.5 30 M8 10
38 24 3 38 M8 10
42 26 3 46 M8 10
48 28 3.5 51 M8 10
55 30 4 60 M10 17
65 35 4.5 68 M10 17
75 40 5 80 M10 17
90 45 5.5 100 M12 40

100 50 6 113 M12 40
110 55 6.5 127 M16 80
125 60 7 147 M16 80
140 65 7.5 165 M20 140
160 75 9 190 M20 140
180 85 10.5 220 M20 140
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Размествания - регулиране на съединителя

ВНИМАНИЕ
При неправилен монтаж съединителят може да се повреди.
Възможни материални щети.
• За да се гарантира голяма дълготрайност на съединителя, краищата на ва-

ла трябва да се регулират точно. Задължително спазвайте зададените
стойности на разместванията в следващата глава. При надвишаване на
стойностите съединителят се поврежда. Колкото по-точно е регулиран съе-
динителят, толкова по-голяма е неговата дълготрайност.

Спазвайте следното:
• Дадените стойности за разместването в таблицата (виж следващата страни-

ца) сa максимални стойности, които не бива да възникват едновременно. При
едновременно възникване на радиално и ъглово отклонение разрешените
стойности на разместването могат да се ползват само отчасти.

• Проверете с измервателен часовник, линеал или шублер, дали разрешените
стойности на разместването от таблицата (виж следващата страница) се
спазват.

   

Lмакс.

Lмин.

K
w

E

K
r

Ka(-) (+)E

L

∆Kw  = L1макс.  - L 1мин.    [мм] Lмакс. = L + ∆Ka    [мм] 

Ъглови измествания Радиални измествания Осеви измествания

5989511307

Пример за дадените комбинации от размествания (виж диаграмата):

Пример 1: Пример 2:

ΔKr = 30 % ΔKr = 60 %

ΔKw = 70 % ΔKw = 40 %

∆K общо =   + ∆K r   ∆Kw 100 %<

6001385227
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∆

K
w
  
 %

5989508747

Стойности на разместването

Следващата таблица показва стойностите на разместването:
Типоразмер
съединител

Макс. разместване по ос-
та

ΔKa в mm

Макс. радиално размест-
ване

ΔKr в mm

Ъглово разместване ΔKw
при n = 1500 min-1

Ъглово разместване ΔKw
при n = 3000 min-1

(-) (+) 1500 min-1 3000 min-1 Степен mm Степен mm
14 -0.5 1.0 0.17 0.11 1.2 0.67 1.1 0.60
19 -0.5 1.2 0.20 0.13 1.2 0.82 1.1 0.70
24 -0.5 1.4 0.22 0.15 0.9 0.85 0.8 0.75
28 -0.7 1.5 0.25 0.17 0.9 1.05 0.8 0.85
38 -0.7 1.8 0.28 0.19 1.0 1.35 0.9 1.1
42 -1.0 2.0 0.32 0.21 1.0 1.7 0.9 1.4
48 -1.0 2.1 0.36 0.25 1.1 2.0 1.0 1.6
55 -1.0 2.2 0.38 0.26 1.1 2.3 1.0 2.0
65 -1.0 2.6 0.42 0.28 1.2 2.7 1.1 2.3
75 -1.5 3.0 0.48 0.32 1.2 3.3 1.1 2.9
90 -1.5 3.4 0.5 0.34 1.2 4.3 1.1 3.8

100 -1.5 3.8 0.52 0.36 1.2 4.8 1.1 4.2
110 -2.0 4.2 0.55 0.38 1.3 5.6 1.2 5.0
125 -2.0 4.6 0.6 – 1.3 6.5 – –
140 -2.0 5.0 0.62 – 1.2 6.6 – –
160 -2.5 5.7 0.64 – 1.2 7.6 – –
180 -3.0 6.4 0.68 – 1.2 9.0 – –
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5.17.3 Монтаж на мотора на моторния адаптер
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).
1. Почистете моторния вал и фланцовите повърхности на мотора и моторния

адаптер. Те трябва да са сухи и почистени от смазка!

УКАЗАНИЕ
За избягване на ръжда по сглобките SEW-EURODRIVE препоръчва преди мон-
тажа на половината на съединителя върху моторния вал да се нанесе NOCO®-
Fluid.

2. Наденете половините на съединителя върху моторния вал и ги позициони-
райте. При това вземете предвид данните в главата "Палцов
съединител" (→ 2 183) и следващата фигура. Размерът на съединителя и ти-
път са отбелязани върху съединителя.

XM

E

XA

[2]

9007199705735691

[1] Моторен адаптер XA Разстояние на съединителя от фланцова-
та повърхност на моторния адаптер

Е Монтажен размер XM Разстояние на съединителя от фланцова-
та повърхност на мотора

→ XM = XA - E

3. Фиксирайте половината на съединителя с щифта с резба.
4. Монтирайте мотора на моторния адаптер; при това палците на съединителя

трябва да влязат едни в други.
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5.17.4 Монтаж на 2 двигателя

Посока на въртене на двигателя
При работа на редуктора с 2 двигателя [1] се уверете, че те имат обща посока на
въртене спрямо задвижващия вал на редуктора.
Следващата фигура показва примерна посока на въртене на двигателя.

[1][1]

13298345355

Моторно тегло
Общото тегло на 2 мотора, при редуктор в щекерно изпълнение X../T и изпълне-
ние с фланец X../F, не може да надвишава разрешената стойност на един мотор.
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5.18 Задвижвания с клиновиден ремък/VBD

5.18.1 Максимално разрешено моторно тегло
При избора на мотор вземете предвид разрешеното тегло на мотора, изпълнени-
ето на редуктора и вида на закрепването на редуктора съгласно следващата
таблица.
Таблицата важи само за стационарни приложения. При мобилни приложения
(например задвижвания) се консултирайте със SEW-EURODRIVE.
Вид закрепване Изпълнение на редуктора

X.F.. X.K...
Изпълнение с крака X../B GM ≤ 1.75 GG GM ≤ 1.75 GG

Щекерно изпълнение X../T GM ≤ 1.5 GG GM ≤ 1.5 GG

За таблицата важи:
GM = тегло на мотора
GG = тегло на редуктора

5.18.2 Монтаж на задвижването с клиновиден ремък
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).
1. Монтирайте мотора [1] върху основната плоча [2] (крепежните болтове не се

съдържат в обема на доставка).
2. Почистете и махнете смазката от валовете [4], втулките [5] и ремъчните шай-

би [6].

[5]

[4]

[6]

9007200277406091
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3. Закрепете защитния капак на ремъка [3] за предвидените за целта държачи.
При това внимавайте за необходимия път на преместване за поставяне и за-
тягане на ремъка и желаната посока на отвора на капака.

[1]

[2]

[3]

9007200277402251

4. Монтирайте окомплектованите с втулки ремъчни шайби [6] на редукторния и
моторен вал [4]. Болтовете на втулките трябва леко да се смажат, незаетите
отвори трябва да се напълнят със смазка против замърсявания. Затегнете
равномерно стягащите болтове на втулките [5]. Помогнете за поставянето на
връзката чрез леки удари срещу главината по време на процеса на затягане.

Следващата таблица показва въртящите моменти за затягане на втулките [5].
Измерване Размер на гаечния

ключ
Брой болтове Въртящ момент за за-

тягане в Nm
TB 1008, 1108 3 2 5.7
TB 1210, 1215, 1310,
1610, 1615

5 2 20

TB 2012 6 2 31
TB 2517 6 2 49
TB 3020, 3030 8 2 92
TB 3525, 3535 10 3 115
TB 4040 12 3 172
TB 4545 14 3 195
TB 5050 14 3 275
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[6]

[4]

[6]

[6]

[4]

[5]

9007200277411851

5. Позиционирайте ремъчните шайби [7] възможно най-близо до рамото на ва-
ла [8]. Ако ширините на венците на двете шайби се различават една от друга,
това трябва да се вземе предвид при позиционирането. Проверявайте балан-
са на ремъчните шайби преди и след затягане на втулките с помощта на из-
равнителен линеал [9] или друг подходящ регулиращ уред. Максимално до-
пустимата грешка при подравняване ще намерите в следващата таблица.

X1

D1

D2

X2

[8]

[7]

[9]

[7]

[8]

18442977675
Диаметър на шайбите D1, D2 в mm Максимално разрешено разстояние X1, X2

112 0.5
224 1.0
450 2.0
630 3.0
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За други диаметри на шайбите междинните стойности за X1, X2 трябва да се ин-
терполират.
6.   ВНИМАНИЕ!  По принцип монтирайте клиновидния ремък без сила. Въз-

можна опасна ситуация както и материални щети. Внимавайте при регулира-
не и завъртане на шайбата на клиновидния ремък пръстите Ви да не попад-
нат между шайбата и клиновидния ремък. Монтажът посредством отвертка и
др. причинява външни и вътрешни повреди на клиновидния ремък.
Поставете клиновидните ремъци [9] върху ремъчните шайби и ги затегнете
чрез фиксиране на основната плоча с шпилките [10].

[9]

[10]

27021598786930059

7. Проверете изпъването на ремъка с подходящ уред за измерване на изпъва-
нето. Ако не разполагате със специален измервателен уред, изпъването мо-
же да се провери най-общо по долу описания метод.

• Въз основа на следващата таблица определете контролната сила [f], с която
при правилно изпъване ремъкът може да се извади по средата на свободна-
та дължина на ремъка от вдлъбнатината [Ea].

• Сравнете измерените стойности с дадените в таблицата (на следващите
страници). Коригирайте изпъването на ремъка, докато бъдат достигнати таб-
личните стойности.
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5Инсталация/Монтаж
Задвижвания с клиновиден ремък/VBD

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 193

L

L
2

Sa

Ea

β°

T
ru
m

f

1068875787

8. Затегнете здраво всички болтове и гайки и след това проверете още веднъж
подравняването на ремъчните шайби и спазването на правилното изпъване
на ремъка.

9. Проверете закрепването на защитния капак на ремъка. Затворете го и го за-
винтете надлежно за предвидените за това отвори.

10. Проверете предварителното опъване на ремъка след експлоатация от около
24 ч, за да компенсирате първоначалното провисване на клиновидните ремъ-
ци. При тази операция проверете отново също и неподвижното положение на
втулките и стягащите ги болтове.

УКАЗАНИЕ
Данните и стойностите в следващата по-долу таблица са валидни само при
употребата на използваните от SEW-EURODRIVE клиновидни ремъци. При из-
ползване на клиновидни ремъци на други производители, операторът на своя
отговорност трябва да определи необходимото опъване на ремъка и да не над-
вишава разрешените моменти на огъване.
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5 Инсталация/Монтаж
Задвижвания с клиновиден ремък/VBD

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..194

X.F..
Типораз-

мер
Предавка Мощност на дви-

гателя
[kW]

Контрол-
на сила

[N]

Дълбочина на
вдлъбнатината (mm)

Дълбочина на
вдлъбнатината

(mm)

Честота (1/s) Честота (1/s)

Първоначален мон-
таж

Износени ремъци Първоначален
монтаж

Износени ремъци

XF100-110 1,25 4 25 9.4 10.7 64 56
5.5 25 8.2 9.4 67 59
7.5 25 8.1 9.4 70 62
9.2 25 8.2 9.4 68 59
11 25 8.1 9.4 70 61
15 25 7.0 9.5 73 64

1.4 4 25 9.5 10.8 63 55
5.5 25 8.2 9.5 67 59
7.5 25 8.1 9.4 71 62
9.2 25 8.2 9.4 67 59
11 25 8.1 9.4 70 61
15 25 7.0 9.5 73 64

1.6 4 25 9.5 10.7 64 56
5.5 25 8.2 9.4 68 59
7.5 25 8.0 9.3 71 63
9.2 25 8.3 9.5 67 59
11 25 8.0 9.3 71 62
15 50 12.0 13.2 63 55

1.8 4 25 9.5 10.7 64 56
5.5 25 8.2 9.5 67 59
7.5 25 8.1 9.4 71 62
9.2 25 8.1 9.3 69 60
11 25 8.1 9.4 70 61
15 50 11.9 13.0 64 56

XF120-130 1.25 2.2 25 11.0 12.5 52 45
3 25 9.6 11.0 60 53
4 25 12.5 12.5 49 43

5.5 25 9.6 11.0 57 50
7.5 25 9.5 11.0 60 53
9.2 25 9.6 11.1 57 50
11 25 9.5 11.0 60 52
15 25 8.2 11.1 62 55

18.5 50 13.0 15.3 57 50
22 50 12.1 13.9 59 52
30 25 8.2 11.1 62 55

1.4 2.2 25 11.1 12.6 51 45
3 25 9.6 11.1 60 52
4 25 12.6 12.6 49 43

5.5 25 9.6 11.1 57 50
7.5 25 9.6 11.1 60 52
9.2 25 9.6 11.0 58 51
11 25 9.6 11.1 59 52
15 25 8.2 11.1 63 55

18.5 50 13.0 15.4 57 50
22 50 12.0 13.9 59 52
30 25 8.2 11.1 63 55

1.6 2.2 25 11.0 12.5 52 46
3 25 9.5 11.0 60 53
4 25 12.5 12.5 50 44

XF120-130 1.6 5.5 25 9.5 11.0 58 51
7.5 25 9.5 11.0 60 53
9.2 25 9.6 11.1 57 50
11 25 9.5 11.0 59 52
15 50 13.9 15.3 54 48

18.5 50 13.0 15.3 57 50
22 50 11.9 13.8 60 53
30 75 12.7 15.9 56 49

1.8 2.2 25 11.0 12.4 52 46
3 25 9.5 11.0 61 53
4 25 12.4 12.4 50 44

5.5 25 9.5 11.0 58 51
7.5 25 9.4 10.8 61 54
9.2 25 9.4 10.9 59 51
11 25 9.4 10.8 61 53
15 50 14.0 15.4 54 47

18.5 50 12.9 15.1 58 51
22 50 11.9 13.8 60 53
30 75 13.1 16.3 54 48
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5Инсталация/Монтаж
Задвижвания с клиновиден ремък/VBD

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 195

Типораз-
мер

Предавка Мощност на дви-
гателя
[kW]

Контрол-
на сила

[N]

Дълбочина на
вдлъбнатината (mm)

Дълбочина на
вдлъбнатината

(mm)

Честота (1/s) Честота (1/s)

Първоначален мон-
таж

Износени ремъци Първоначален
монтаж

Износени ремъци

XF140-150 1.25 2.2 25 11.0 12.5 52 45
3 25 9.6 11.0 60 53
4 25 12.5 12.5 49 43

5.5 25 9.6 11.0 57 50
7.5 25 9.5 11.0 60 53
9.2 25 9.6 11.1 57 50
11 25 9.5 11.0 60 52
15 25 8.2 11.1 62 55

18.5 50 15.8 18.6 47 41
22 50 14.6 16.9 49 43
30 25 9.9 13.4 51 45
37 75 17.0 19.7 43 38
45 75 14.7 18.5 45 40

1.4 2.2 25 11.1 12.6 51 45
3 25 9.6 11.1 60 52
4 25 12.6 12.6 49 43

5.5 25 9.6 11.1 57 50
7.5 25 9.6 11.1 60 52
9.2 25 9.6 11.0 58 51
11 25 9.6 11.1 59 52
15 25 8.2 11.1 63 55

18.5 50 15.8 18.7 47 41
22 50 14.6 16.9 49 43
30 25 9.9 13.4 51 45
37 75 16.7 19.4 44 39
45 75 14.1 19.0 46 40

1.6 2.2 25 11.0 12.5 52 46
3 25 9.5 11.0 60 53
4 25 12.5 12.5 50 44

5.5 25 9.5 11.0 58 51
7.5 25 9.5 11.0 60 53
9.2 25 9.6 11.1 57 50
11 25 9.5 11.0 59 52
15 50 13.9 15.3 54 48

18.5 50 15.7 18.5 47 41
22 50 14.5 16.8 49 43

XF140-150 1.6 30 75 15.9 19.8 45 39
37 50 13.8 15.9 52 45
45 75 13.4 18.1 48 42

1.8 2.2 25 11.0 12.4 52 46
3 25 9.5 11.0 61 53
4 25 12.4 12.4 50 44

5.5 25 9.5 11.0 58 51
7.5 25 9.4 10.8 61 54
9.2 25 9.4 10.9 59 51
11 25 9.4 10.8 61 53
15 50 14.0 15.4 54 47

18.5 50 15.7 18.5 47 42
22 50 14.9 17.2 48 42
30 75 16.1 20.1 44 39
37 50 13.7 15.8 52 46
45 75 15.6 19.5 44 39
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5 Инсталация/Монтаж
Задвижвания с клиновиден ремък/VBD

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..196

Типораз-
мер

Предавка Мощност на дви-
гателя
[kW]

Контрол-
на сила

[N]

Дълбочина на
вдлъбнатината (mm)

Дълбочина на
вдлъбнатината

(mm)

Честота (1/s) Честота (1/s)

Първоначален мон-
таж

Износени ремъци Първоначален
монтаж

Износени ремъци

XF160-170 1.25 4 25 12.5 12.5 49 43
5.5 25 13.5 15.3 45 39
7.5 25 11.7 13.5 49 43
9.2 25 13.5 15.3 45 39
11 25 11.7 13.5 48 43
15 25 9.9 13.4 51 45

18.5 50 15.8 18.6 47 41
22 50 14.6 16.9 49 43
30 25 9.9 13.4 51 45
37 75 17.0 19.7 43 38
45 75 16.5 20.8 40 35
55 75 15.6 19.5 42 37
75 75 16.9 21.3 40 35
90 75 13.6 18.2 44 38

1.4 4 25 12,6 12,6 49 43
5,5 25 13,4 15,2 45 40
7,5 25 11,7 13,5 49 43
9,2 25 13,5 15,2 45 39
11 25 11,7 13,5 49 43
15 25 9,9 13,4 51 45

18,5 50 15,8 18,7 47 41
22 50 14,6 16,9 49 43
30 25 9,9 13,4 51 45
37 75 16,7 19,4 44 39
45 75 16,5 20,7 42 37
55 75 16,0 19,9 41 36
75 75 16,1 20,3 42 37
90 75 13,0 17,4 46 40

1.6 4 25 12,5 12,5 50 44
5,5 25 13,4 15,2 45 40
7,5 25 11,7 13,5 49 43
9,2 25 13,5 15,3 45 39
11 25 11,7 13,5 48 42
15 50 17,1 18,7 44 39

18,5 50 15,7 18,5 47 41
22 50 14,5 16,8 49 43
30 75 15,9 19,8 45 39
37 50 13,8 15,9 52 45
45 75 16,0 21,6 40 35

XF160-170 1.6 55 75 16,5 20,9 41 36
75 75 16,8 21,2 41 36
90 75 13,5 18,2 44 39

1.8 4 25 12,4 12,4 50 44
5,5 25 13,4 15,2 45 40
7,5 25 11,7 13,5 49 43
9,2 25 13,5 15,3 45 39
11 25 11,7 13,5 49 43
15 50 17,0 18,7 44 39

18,5 50 15,7 18,5 47 42
22 50 14,9 17,2 48 42
30 75 16,1 20,1 44 39
37 50 13,7 15,8 52 46
45 75 19,7 22,8 38 33
55 75 14,4 17,8 44 39
75 75 15,8 19,9 44 38
90 75 12,7 17,0 47 41
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5Инсталация/Монтаж
Задвижвания с клиновиден ремък/VBD

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 197

Типораз-
мер

Предавка Мощност на дви-
гателя
[kW]

Контрол-
на сила

[N]

Дълбочина на
вдлъбнатината (mm)

Дълбочина на
вдлъбнатината

(mm)

Честота (1/s) Честота (1/s)

Първоначален мон-
таж

Износени ремъци Първоначален
монтаж

Износени ремъци

XF180-190 1.25 7.5 25 11.7 13.5 49 43
9.2 25 9.8 13.3 52 46
11 25 11.7 13.5 48 43
15 25 9.9 13.4 51 45

18.5 50 15.8 18.6 47 41
22 50 14.6 16.9 49 43
30 75 18.3 21.2 42 37
37 75 20.5 23.7 36 31
45 75 17.4 22.0 38 33
55 75 16.7 20.8 39 34
75 75 20.2 25.5 34 30
90 75 18.7 23.3 35 31

110 75 15.5 20.7 39 34
132 75 12.2 16.7 42 37

1.4 7.5 25 11.7 13.5 49 43
9.2 25 9.8 13.2 52 46
11 25 11.7 13.5 49 43
15 25 9.9 13.4 51 45

18.5 50 15.8 18.7 47 41
22 50 14.6 16.9 49 43
30 50 15.9 18.7 47 41
37 75 20.8 24.0 35 31
45 75 17.8 22.5 39 34
55 75 16.0 19.9 41 36
75 75 19.8 25.0 35 30
90 75 17.2 23.1 36 32

110 75 16.5 22.2 37 32
132 75 13.1 17.9 40 35

1.6 7.5 25 11.7 13.5 49 43
9.2 25 9.8 13.3 52 46
11 25 11.7 13.5 48 42
15 50 17.1 18.7 44 39

18.5 50 15.7 18.5 47 41
22 50 14.5 16.8 49 43
30 75 15.9 19.8 45 39
37 50 16.3 18.7 44 38
45 75 16.0 21.6 40 35
55 75 17.0 21.4 39 35

XF180-190 1.6 75 75 20.3 25.6 34 30
90 75 17.4 23.3 36 32

110 75 15.7 19.6 39 34
132 75 12.4 17.0 42 37

1.8 7.5 25 11.7 13.5 49 43
9.2 25 9.7 13.1 53 47
11 25 11.7 13.5 49 43
15 50 17.0 18.7 44 39

18.5 50 15.7 18.5 47 42
22 50 14.9 17.2 48 42
30 75 16.1 20.1 44 39
37 50 16.1 18.6 44 39
45 75 20.3 23.4 37 32
55 75 17.2 21.7 39 34
75 75 19.8 24.9 35 30
90 75 17.5 23.4 36 31

110 75 15.0 20.0 38 33
132 75 12.7 17.4 41 36
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5 Инсталация/Монтаж
Задвижвания с клиновиден ремък/VBD

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..198

Типораз-
мер

Предавка Мощност на дви-
гателя
[kW]

Контрол-
на сила

[N]

Дълбочина на
вдлъбнатината (mm)

Дълбочина на
вдлъбнатината

(mm)

Честота (1/s) Честота (1/s)

Първоначален мон-
таж

Износени ремъци Първоначален
монтаж

Износени ремъци

XF200-210 1.25 7.5 25 11.7 13.5 49 43
9.2 25 9.8 13.3 52 46
11 25 11.7 13.5 48 43
15 25 9.9 13.4 51 45

18.5 50 15.8 18.6 47 41
22 50 14.6 16.9 49 43
30 75 18.3 21.2 42 37
37 75 20.5 23.7 36 31
45 75 17.4 22.0 38 33
55 75 16.7 20.8 39 34
75 75 20.2 25.5 34 30
90 75 18.7 23.3 35 31

110 75 15.5 20.7 39 34
132 75 12.2 16.7 42 37

1.4 7.5 25 11.7 13.5 49 43
9.2 25 9.8 13.2 52 46
11 25 11.7 13.5 49 43
15 25 9.9 13.4 51 45

18.5 50 15.8 18.7 47 41
22 50 14.6 16.9 49 43
30 50 15.9 18.7 47 41
37 75 20.8 24.0 35 31
45 75 17.8 22.5 39 34
55 75 16.0 19.9 41 36
75 75 19.8 25.0 35 30
90 75 17.2 23.1 36 32

110 75 16.5 22.2 37 32
132 75 13.1 17.9 40 35

1.6 7.5 25 11.7 13.5 49 43
9.2 25 9.8 13.3 52 46
11 25 11.7 13.5 48 42
15 50 17.1 18.7 44 39

18.5 50 15.7 18.5 47 41
22 50 14.5 16.8 49 43
30 75 15.9 19.8 45 39
37 50 16.3 18.7 44 38
45 75 16.0 21.6 40 35

XF200-210 1.6 55 75 17.0 21.4 39 35
75 75 20.3 25.6 34 30
90 75 17.4 23.3 36 32

110 75 15.7 19.6 39 34
132 75 12.4 17.0 42 37

1.8 7.5 25 11.7 13.5 49 43
9.2 25 9.7 13.1 53 47
11 25 11.7 13.5 49 43
15 50 17.0 18.7 44 39

18.5 50 15.7 18.5 47 42
22 50 14.9 17.2 48 42
30 75 16.1 20.1 44 39
37 50 16.1 18.6 44 39
45 75 20.3 23.4 37 32
55 75 17.2 21.7 39 34
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5Инсталация/Монтаж
Задвижвания с клиновиден ремък/VBD

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 199

Типораз-
мер

Предавка Мощност на дви-
гателя
[kW]

Контрол-
на сила

[N]

Дълбочина на
вдлъбнатината (mm)

Дълбочина на
вдлъбнатината

(mm)

Честота (1/s) Честота (1/s)

Първоначален мон-
таж

Износени ремъци Първоначален
монтаж

Износени ремъци

XF220-230 1.25 11 50 19.7 21.7 38 33
15 50 19.8 21.8 38 33

18.5 50 18.6 21.8 40 35
22 50 17.5 20.3 41 36
30 25 11.9 16.1 43 38
37 75 20.5 23.7 36 31
45 75 17.4 22.0 38 33
55 75 18.3 22.8 36 31
75 75 20.2 25.5 34 30
90 75 18.7 23.3 35 31

110 75 19.8 25.0 34 30
132 75 17.2 23.1 37 32
160 125 19.1 23.2 32 28
200 125 16.6 20.5 35 31

1.4 11 50 20.0 22.0 38 33
15 25 11.9 16.1 43 38

18.5 50 19.0 22.3 39 34
22 50 17.5 20.3 41 36
30 25 11.9 16.1 43 38
37 75 18.9 23.6 37 32
45 75 17.8 22.5 39 34
55 75 17.5 23.4 36 32
75 75 19.8 25.0 35 30
90 75 17.2 23.1 36 32

110 75 19.4 24.5 35 31
132 75 16.9 22.6 37 33
160 125 18.2 22.1 34 30
200 125 15.8 19.6 37 32

1.6 11 50 19.7 21.6 38 34
15 50 20.4 22.4 37 32

18.5 50 18.7 22.1 40 35
22 50 17.4 20.1 41 36
30 75 18.9 23.6 37 33
37 50 16.3 18.7 44 38
45 75 16.0 21.6 40 35
55 75 19.9 25.1 34 30
75 75 20.3 25.6 34 30
90 75 17.4 23.3 36 32

110 75 19.6 24.7 35 30
132 75 17.0 22.8 37 33

XF220-230 1.6 160 125 18.2 22.1 34 30
200 125 15.8 19.6 37 33

1.8 11 25 14.0 16.2 40 36
15 50 20.0 22.0 38 33

18.5 50 18.8 22.2 39 35
22 50 17.2 19.9 42 37
30 75 19.4 24.2 36 32
37 50 16.1 18.6 44 39
45 75 20.3 23.4 37 32
55 75 17.4 21.6 36 32
75 75 19.8 24.9 35 30
90 75 17.5 23.4 36 31

110 75 20.0 25.3 34 30
132 75 17.4 21.6 36 32
160 125 18.9 23.0 33 29
200 125 16.4 20.4 36 31
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5 Инсталация/Монтаж
Задвижвания с клиновиден ремък/VBD

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..200

X.K..
Типораз-

мер
Предавка Мощност на дви-

гателя
[kW]

Контрол-
на сила

[N]

Дълбочина на
вдлъбнатината (mm)

Дълбочина на
вдлъбнатината

(mm)

Честота (1/s) Честота (1/s)

Първоначален мон-
таж

Износени ремъци Първоначален
монтаж

Износени ремъци

XK100-110 1,25 4 25 9,4 10,7 64 56
5,5 25 8,2 9,4 67 59
7,5 25 8,1 9,4 70 62
9,2 25 8,2 9,4 68 59
11 25 8,1 9,4 70 61
15 25 7,0 9,5 73 64

18,5 50 11,0 13,0 64 57
1,4 4 25 9,5 10,8 63 55

5,5 25 8,2 9,5 67 59
7,5 25 8,1 9,4 71 62
9,2 25 8,2 9,4 67 59
11 25 8,1 9,4 70 61
15 25 7,0 9,5 73 64

18,5 50 11,2 13,2 66 58
1,6 4 25 9,5 10,7 64 56

5,5 25 8,2 9,4 68 59
7,5 25 8,0 9,3 71 63
9,2 25 8,3 9,5 67 59
11 25 8,0 9,3 71 62
15 50 12,0 13,2 63 55

18,5 50 11,1 13,1 67 58
1,8 4 25 9,5 10,7 64 56

5,5 25 8,2 9,5 67 59
7,5 25 8,1 9,4 71 62
9,2 25 8,1 9,3 69 60
11 25 8,1 9,4 70 61
15 50 11,9 13,0 64 56

18,5 50 11,0 12,9 68 60
XK120-130 1,25 5,5 25 9,6 11,0 57 50

7,5 25 9,5 11,0 60 53
9,2 25 9,6 11,1 57 50
11 25 9,5 11,0 60 52
15 25 8,2 11,1 62 55

18,5 50 13,0 15,3 57 50
22 50 12,1 13,9 59 52
30 25 8,2 11,1 62 55
37 75 14,0 16,2 52 46
45 75 14,7 18,5 45 40

1,4 5,5 25 9,6 11,1 57 50
7,5 25 9,6 11,1 60 52
9,2 25 9,6 11,0 58 51
11 25 9,6 11,1 59 52
15 25 8,2 11,1 63 55

18,5 50 13,0 15,4 57 50
22 50 12,0 13,9 59 52
30 25 8,2 11,1 63 55
37 75 13,9 16,1 53 46
45 75 14,1 19,0 46 40

1,6 5,5 25 9,5 11,0 58 51
7,5 25 9,5 11,0 60 53
9,2 25 9,6 11,1 57 50
11 25 9,5 11,0 59 52
15 50 13,9 15,3 54 48

XK120-130 1,6 18,5 50 13,0 15,3 57 50
22 50 11,9 13,8 60 53
30 75 12,7 15,9 56 49
37 50 11,1 12,8 64 57
45 75 13,4 18,1 48 42

1,8 5,5 25 9,5 11,0 58 51
7,5 25 9,4 10,8 61 54
9,2 25 9,4 10,9 59 51
11 25 9,4 10,8 61 53
15 50 14,0 15,4 54 47

18,5 50 12,9 15,1 58 51
22 50 11,9 13,8 60 53
30 75 13,1 16,3 54 48
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5Инсталация/Монтаж
Задвижвания с клиновиден ремък/VBD

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 201

Типораз-
мер

Предавка Мощност на дви-
гателя
[kW]

Контрол-
на сила

[N]

Дълбочина на
вдлъбнатината (mm)

Дълбочина на
вдлъбнатината

(mm)

Честота (1/s) Честота (1/s)

Първоначален мон-
таж

Износени ремъци Първоначален
монтаж

Износени ремъци

XK140-150 1,25 15 25 8,2 11,1 62 55
18,5 50 15,8 18,6 47 41
22 50 14,6 16,9 49 43
30 25 9,9 13,4 51 45
37 75 17,0 19,7 43 38
45 75 14,7 18,5 45 40
55 75 15,5 19,4 42 37
75 75 16,9 21,3 40 35
90 75 13,6 18,2 44 38

1,4 15 25 8,2 11,1 62 55
18,5 50 15,8 18,6 47 41
22 50 14,6 16,9 49 43
30 25 9,9 13,4 51 45
37 75 17,0 19,7 43 38
45 75 14,7 18,5 45 40
55 75 15,5 19,4 42 37
75 75 16,9 21,3 40 35
90 75 13,6 18,2 44 38

1,6 15 25 8,2 11,1 62 55
18,5 50 15,8 18,6 47 41
22 50 14,6 16,9 49 43
30 25 9,9 13,4 51 45
37 75 17,0 19,7 43 38
45 75 14,7 18,5 45 40
55 75 15,5 19,4 42 37
75 75 16,9 21,3 40 35
90 75 13,6 18,2 44 38

1,8 15 25 8,2 11,1 62 55
18,5 50 15,8 18,6 47 41
22 50 14,6 16,9 49 43
30 25 9,9 13,4 51 45
37 75 17,0 19,7 43 38
45 75 14,7 18,5 45 40
55 75 15,5 19,4 42 37
75 75 16,9 21,3 40 35
90 75 13,6 18,2 44 38
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5 Инсталация/Монтаж
Задвижвания с клиновиден ремък/VBD

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..202

Типораз-
мер

Предавка Мощност на дви-
гателя
[kW]

Контрол-
на сила

[N]

Дълбочина на
вдлъбнатината (mm)

Дълбочина на
вдлъбнатината

(mm)

Честота (1/s) Честота (1/s)

Първоначален мон-
таж

Износени ремъци Първоначален
монтаж

Износени ремъци

XK160-170 1,25 22 50 14,6 16,9 49 43
30 25 9,9 13,4 51 45
37 75 17,0 19,7 43 38
45 75 16,5 20,8 40 35
55 75 15,5 19,4 42 37
75 75 16,9 21,3 40 35
90 75 13,6 18,2 44 38

110 75 12,4 16,5 46 41
132 75 11,2 12,0 56 49

1,4 22 50 14,6 16,9 49 43
30 25 9,9 13,4 51 45
37 75 16,7 19,4 44 39
45 75 16,5 20,7 42 37
55 75 14,9 18,6 44 39
75 75 16,1 20,3 42 37
90 75 13,0 17,4 46 40

110 75 13,3 17,8 45 40
132 75 10,8 11,1 57 50

1,6 22 50 14,5 16,8 49 43
30 75 15,9 19,8 45 39
37 50 13,8 15,9 52 45
45 75 16,0 21,6 40 35
55 75 16,5 20,9 41 36
75 75 16,8 21,2 41 36
90 75 13,5 18,2 44 39

110 75 16,1 17,2 47 41
132 75 13,9 14,6 51 45

1,8 22 50 14,9 17,2 48 42
30 75 16,1 20,1 44 39
37 50 13,7 15,8 52 46
45 75 19,7 22,8 38 33
55 75 16,1 20,3 42 37
75 75 15,8 19,9 44 38
90 75 12,7 17,0 47 41

110 75 15,1 15,8 49 43
132 75 12,6 13,7 53 47

XK180-190 1,25 30 75 18,3 21,2 42 37
37 75 20,5 23,7 36 31
45 75 17,4 22,0 38 33
55 75 16,7 20,8 39 34
75 75 20,2 25,5 34 30
90 75 18,7 23,3 35 31

110 75 15,5 20,7 39 34
132 75 12,2 16,7 42 37

1,4 30 50 15,9 18,7 47 41
37 75 20,8 24,0 35 31
45 75 17,8 22,5 39 34
55 75 16,0 19,9 41 36
75 75 19,8 25,0 35 30
90 75 17,2 23,1 36 32

110 75 16,5 22,2 37 32
132 75 13,1 17,9 40 35

1,6 30 75 15,9 19,8 45 39
37 50 16,3 18,7 44 38
45 75 16,0 21,6 40 35

XK180-190 1,6 55 75 17,0 21,4 39 35
75 75 20,3 25,6 34 30
90 75 17,4 23,3 36 32

110 75 15,7 19,6 39 34
132 75 12,4 17,0 42 37

1,8 30 75 16,1 20,1 44 39
37 50 16,1 18,6 44 39
45 75 20,3 23,4 37 32
55 75 17,2 21,7 39 34
75 75 19,8 24,9 35 30
90 75 17,5 23,4 36 31

110 75 15,0 20,0 38 33
132 75 12,7 17,4 41 36 23
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5Инсталация/Монтаж
Задвижвания с клиновиден ремък/VBD

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 203

Типораз-
мер

Предавка Мощност на дви-
гателя
[kW]

Контрол-
на сила

[N]

Дълбочина на
вдлъбнатината (mm)

Дълбочина на
вдлъбнатината

(mm)

Честота (1/s) Честота (1/s)

Първоначален мон-
таж

Износени ремъци Първоначален
монтаж

Износени ремъци

XK200-210 1,25 30 50 20,1 23,8 36 32
37 50 18,8 22,1 40 35
45 75 18,7 23,4 38 33
55 75 18,3 22,8 36 31
75 75 20,2 25,5 34 30
90 75 18,7 23,3 35 31

110 75 19,8 25,0 34 30
132 75 17,2 23,1 37 32
160 125 19,1 23,2 32 28
200 125 16,6 20,5 35 31

1,4 30 75 23,4 27,1 33 29
37 75 20,2 25,3 36 31
45 75 17,2 21,7 39 34
55 75 17,5 23,4 36 32
75 75 19,8 25,0 35 30
90 75 17,2 23,1 36 32

110 75 19,4 24,5 35 31
132 75 16,9 22,6 37 33
160 125 18,2 22,1 34 30
200 125 15,8 19,6 37 32

1,6 30 75 22,4 27,8 33 29
37 75 19,1 23,9 36 32
45 75 16,0 21,6 40 35
55 75 19,9 25,1 34 30
75 75 20,3 25,6 34 30
90 75 17,4 23,3 36 32

110 75 19,6 24,7 35 30
132 75 17,0 22,8 37 33
160 125 18,2 22,1 34 30
200 125 15,8 19,6 37 33

1,8 30 75 21,9 27,2 34 30
37 75 18,8 23,4 37 33
45 75 20,3 23,4 37 32
55 75 17,4 21,6 36 32
75 75 19,8 24,9 35 30
90 75 17,5 23,4 36 31

110 75 20,0 25,3 34 30
132 75 17,4 21,6 36 32
160 125 18,9 23,0 33 29
200 125 16,4 20,4 36 31

XK220-230 1,25 37 50 18,8 22,1 40 35
45 75 18,7 23,4 38 33
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5 Инсталация/Монтаж
Фундаментна рамка/BF

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..204

Типораз-
мер

Предавка Мощност на дви-
гателя
[kW]

Контрол-
на сила

[N]

Дълбочина на
вдлъбнатината (mm)

Дълбочина на
вдлъбнатината

(mm)

Честота (1/s) Честота (1/s)

Първоначален мон-
таж

Износени ремъци Първоначален
монтаж

Износени ремъци

XK220-230 1,25 55 75 18,3 22,8 36 31
75 75 20,2 25,5 34 30
90 75 18,7 23,3 35 31

110 75 19,8 25,0 34 30
132 75 17,2 23,1 37 32
160 125 19,1 23,2 32 28
200 125 16,6 20,5 35 31

1,4 30 75 23,4 27,1 33 29
37 75 20,2 25,3 36 31
45 75 17,2 21,7 39 34
55 75 17,5 23,4 36 32
75 75 19,8 25,0 35 30
90 75 17,2 23,1 36 32

110 75 19,4 24,5 35 31
132 75 16,9 22,6 37 33
160 125 18,2 22,1 34 30
200 125 15,8 19,6 37 32

1,6 30 75 22,4 27,8 33 29
37 75 19,1 23,9 36 32
45 75 16,0 21,6 40 35
55 75 19,9 25,1 34 30
75 75 20,3 25,6 34 30
90 75 17,4 23,3 36 32

110 75 19,6 24,7 35 30
132 75 17,0 22,8 37 33
160 125 18,2 22,1 34 30
200 125 15,8 19,6 37 33

1,8 30 75 21,9 27,2 34 30
37 75 18,8 23,4 37 33
45 75 20,3 23,4 37 32
55 75 17,4 21,6 36 32
75 75 19,8 24,9 35 30
90 75 17,5 23,4 36 31

110 75 20,0 25,3 34 30
132 75 17,4 21,6 36 32
160 125 18,9 23,0 33 29

5.19 Фундаментна рамка/BF

Спазвайте следващите указания:
• Конструкцията на основата за закрепване на краката трябва да е с достатъч-

ни размери и неподвижна.
• Фундаментната рамка може да е закрепена с болтове за предвидените за то-

ва места за закрепване върху фундамента на редуктора. При това трябва да
се изключи усукването на фундаментната рамка (опасност от повреди на ре-
дуктора и съединителя).

• Фундаментната рамка не бива да се усуква чрез неправилно регулиране на
отвеждащия вал на редуктора спрямо машинния вал.

5.20 Работен двигател/SB

Спазвайте следващите указания:
• За да може да поеме въртящия момент на динамометричната опора, конст-

рукцията на съоръжението трябва да е с достатъчни размери.
• Не презатягайте работния двигател при монтажа (опасност от повреди на ре-

дуктора и съединителя).
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5Инсталация/Монтаж
Моторна помпа/ONP

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 205

5.21 Моторна помпа/ONP

Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Моторна помпа/ONP", който съдържа документацията на производителя, преди
да започнете с инсталацията / монтажа.

5.22 Моторна помпа/ONP1L
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Моторна помпа/ONP1L", който съдържа документацията на производителя,
преди да започнете с инсталацията / монтажа.

5.23 Моторна помпа/ONP1
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Моторна помпа/ONP1", който съдържа документацията на производителя, пре-
ди да започнете с инсталацията / монтажа.

5.24 Вентилатор/FAN

Спазвайте следните указания
• При редуктори, оборудвани с вентилатор, при монтажа на защитното уст-

ройство за съединителя или друго подобно трябва да има достатъчно разс-
тояние като напречно сечение за засмукване на охлаждащ въздух.
Необходимото разстояние ще намерите на чертежа с размери в каталога или
документацията на поръчката.

• Никога не пускайте редуктора без защитен корпус.
• Пазете капака на вентилатора от повреди от външната страна.
• Дръжте входа на вентилатора за въздух свободен.
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5 Инсталация/Монтаж
Вентилатор/FAN

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..206

Спазвайте при монтажа на капака на вентилатора следните въртящи моменти на
затягане

Болтове/ гайки
Въртящи моменти на затягане 

клас на якост 8.8
Nm

M8 27
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5Инсталация/Монтаж
Водоохлаждащ капак/CCV

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 207

5.25 Водоохлаждащ капак/CCV

5.25.1 Инструкции за свързване/монтаж

ВНИМАНИЕ
При неправилен монтаж на водоохлаждащия капак редукторът може да се пов-
реди.
Възможни материални щети.
• Спазвайте следващите указания:

• Ако на резбите на тръбите се използва уплътняваща лента, се повишава
съпротивлението между частите и рискът от образуване на пукнатини във во-
доохлаждащия капак нараства. Резбите не бива да се затягат прекалено.

• Водоохлаждащият капак не е оборудван с кран за изпускане на водата. За да
се гарантира надлежно изпускане на студената вода при ремонт, на изхода
за студената вода трябва да се монтира изпускателен кран.

• Свържете водоохлаждащия капак с наличната охлаждаща циркулация. Посо-
ката на преминаване е произволна.

• Температура на студената вода и протичащо количество според документа-
цията на поръчката.

• Внимавайте налягането на студената вода да не надвишава 6 bar.
• При заледяване или по-продължителни престои студената вода трябва да се

изпусне от охлаждащата циркулация, отстранете евентуалните остатъчни ко-
личества с въздух под налягане.

• Относно разрешените охлаждащи средства спазвайте главата "Охлаждащи
средства".

За да се гарантира надлежно функциониране в различни системи, могат да се
вземат следните мерки:
• Да се монтира предпазен клапан във входящия тръбопровод за студената

вода за предпазване от силни колебания в дебита и налягането.
• Да се монтира филтър във входящия тръбопровод за студената вода за

предпазване на топлообменника от замърсяване и образуване на тиня, най-
вече, когато студената вода не идва от градската водоснабдителна мрежа.

• В съответния входящ тръбопровод да се монтира автоматичен дроселен кла-
пан за изравняване на свръхналягането.
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5 Инсталация/Монтаж
Водоохлаждащ капак/CCV

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..208

5.25.2 Демонтиране
Спазвайте инструкциите в глава "Техническа поддръжка / инспекция" (→ 2 279).

5.25.3 Охлаждащи материали

УКАЗАНИЕ

• Обърнете внимание, че дълготрайността, степента на ефективност и интер-
валите за техническа поддръжка на топлообменника зависят в голяма сте-
пен от качеството и състава на охлаждащата среда.

• Обърнете внимание, че при употреба на морска и бракична вода са необхо-
дими специални мерки. Консултирайте се със SEW-EURODRIVE.

Разрешени охлаждащи материали
• Разрешеният охлаждащ материал е чиста вода. При употреба на добавки

към охлаждащата вода, например антифриз или средство за защита от коро-
зия, може да се стигне до отрицателни въздействия при мощността на ох-
лаждане и съвместимостта на материала. Консултирайте се със SEW-
EURODRIVE.

• Температура на студената вода и обем на потока от масло и студена вода
според документацията на поръчката.

Замърсяване
Съдържанието на суспендирани твърди вещества (сферични, големина на час-
тиците < 0,25 mm) трябва да е под 10 mg/l. Нишковидните замърсявания пови-
шават опасността от загуби на налягане.

Корозия
Гранични стойности: свободен хлор < 0,5 ppm, хлорни йони < 200 ppm, сулфат <
100 ppm, амоняк < 10 ppm, свободен CO < 10 ppm, pH-стойност 7-9.
При нормални условия следните йони нямат корозионно действие: фосфат, нит-
рат, нитрит, желязо, манган, натрий, калий.
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5Инсталация/Монтаж
Водоохлаждащ патрон/CCT

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 209

5.26 Водоохлаждащ патрон/CCT

5.26.1 Инструкции за свързване/ монтаж

ВНИМАНИЕ
Чрез неправилно свързване на водоохлаждащия патрон редукторът може да
се повреди.
Възможни материални щети.
• Спазвайте следващите указания:

• Ако на резбите на тръбите се използва уплътняваща лента, се повишава
съпротивлението между частите и рискът от образуване на пукнатини във во-
доохлаждащия патрон нараства. Не бива да затягате резбите прекалено.

• Водоохлаждащите патрони не са оборудвани с кран за изпускане на водата.
За да се гарантира надлежно изпускане на студената вода при ремонт, на из-
хода за студената вода трябва да се монтира изпускателен кран.

• За свързването на водоохлаждащия патрон използвайте само тръби и арма-
тури от един и същ или съвместими един с друг материали.

• Проверявайте водоохлаждащия патрон за замърсявания и чужди тела
в свързващия щуцер, за да се уверите, че е гарантирано свободно премина-
ване на материалите.

• При свързването със системата от тръбопроводи избягвайте напрежението
на точките на свързване. При необходимост подпрете надлежно тръбопрово-
дите.

• Положете тръбата за изтичането на студената вода, така че водоохлаждащи-
ят патрон да е непрекъснато залят със студена вода.

• Относно разрешените охлаждащи средства спазвайте глава "Охлаждащи
материали" (→ 2 208).

• Температура на студената вода и протичащо количество според документа-
цията на поръчката.

• Внимавайте налягането на охлаждащата вода да не надвишава 10 bar.
• При заледяване или по-продължителни престои студената вода трябва да се

изпусне от охлаждащата циркулация, отстранете евентуалните остатъчни ко-
личества с въздух под налягане.

• Препоръчва се филтриране на 100 μm.
• Свържете водоохлаждащия патрон с наличната охлаждаща циркулация. По-

соката на преминаване е произволна.
• При редуктори с 2 водоохлаждащи патрона свържете охлаждащата циркула-

ция успоредно, виж следващата фигура.
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5 Инсталация/Монтаж
Водоохлаждащ патрон/CCT

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..210

370075915

Движение напред (постъпване на студена
вода)

Връщане (изтичане на топла вода)

За да се гарантира надлежно функциониране в различни системи, могат да се
вземат следните мерки:
• Да се монтира предпазен клапан във входящия тръбопровод за студената

вода за предпазване от силни колебания в дебита и налягането.
• Да се монтира филтър във входящия тръбопровод за студената вода за

предпазване на топлообменника от замърсяване и образуване на тиня, най-
вече, когато студената вода не идва от градската водоснабдителна мрежа.

• В съответния входящ тръбопровод да се монтира автоматичен дроселен кла-
пан за изравняване на свръхналягането.

5.26.2 Демонтиране
Спазвайте инструкциите в глава Техническа поддръжка / инспекция.
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5Инсталация/Монтаж
Водоохлаждащ патрон/CCT
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5.26.3 Изисквания към качеството на водата

УКАЗАНИЕ
Обърнете внимание, че при употребата на морска и бракична вода са необхо-
дими специални мерки. Консултирайте се със SEW‑EURODRIVE.

Следващите данни относно изискванията към качеството на водата са препоръ-
чителни. В изключителни случаи поради определена концентрация на съставки-
те може да се стигне до непредвидени реакции.
При оценката на наличната студена вода за употреба на водоохлаждащи патро-
ни от значение са качеството на водата и съставките. Качеството на водата се
определя чрез твърдост на водата и pH-стойност на водата.

Твърдост на водата
Твърдостта на водата показва съдържанието на минерали (карбонати и бикар-
бонати). Минералите се отлагат особено при по-високи температури по повърх-
ността на водоохлаждащия патрон и водят до намаляване на мощността. При
много твърда вода тези отлагания трябва да бъдат взети предвид при конструи-
рането на водоохлаждащия патрон.
Следващата таблица описва разделянето на качеството на водата според твър-
достта на водата в Германия °dH:

Степен на твърдост1) Качество на водата
0 – 5 °dH много мека вода

5 – 10 °dH мека вода
10 – 20 °dH средно мека вода
20 – 30 °dH твърда вода

> 30 °dH много твърда вода
1) 10 mg/l Добавките за повишаване на твърдостта отговарят на 1 °dH

pH-стойност
• Водоохлаждащият патрон се състои отчасти от медно-никелова сплав, при

това важи следното:
→ Проблеми с корозията при pH-стойност < 6

• При алкална вода важи следното:
→ Проблеми с корозията при твърдост на водата < 6 °dH.
При по-ниски стойности може да се стигне до корозия поради свободна въг-
леродна киселина.
Следващата таблица описва разделянето на качеството на водата според
pH-стойността:

pH-стойност Качество на водата
4.5 силно кисела

4.5 – 6.0 кисела
6.0 – 6.8 слабо кисела

7.0 неутрална
7.2 – 7.7 слабо алкална
7.7 – 8.2 алкална

8.2 силно алкална
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5 Инсталация/Монтаж
Водоохлаждащ патрон/CCT

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..212

Оценка на студената вода според състава
Следващата таблица съдържа преглед на устойчивостта на медно-никелови
тръби спрямо състава на водата в непитейни води.
Критерий за оценка Приблизителна концентрация

mg/l
Оценка

CuNi10Fe1Mn
pH-стойност < 6 0

6 до 9 +
> 9 0

хлорид до 1000 +
> 1000 + (< 25000 mg/l)

сулфат до 70 +
70 до 300 +

> 300 + (< 25000 mg/l)
нитрат до 100 +

> 100 0
свободна (агресивна) въглеродна
киселина

до 20 +
20 до 50 0

> 50 –
кислород до 2 +

> 2 +
амоний до 2 +

2 до 20 +
> 20 –

желязо (разтворено) до 10 0
> 10 –

манган (разтворен) до 1 0
> 1 –

свободен хлор до 5 постоянно < 0.5 mg/l
> 5 на тласъци < 3.0 mg/l

сулфид 0
амоняк + (< 15 mg/l)

Легенда
+ = обикновено добра устойчивост
0 = проблеми с корозията могат да възникнат, най-вече когато няколко фактора са оценени с 0
– = не се препоръчва употреба
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5Инсталация/Монтаж
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 Видове охлаждаща вода / Особености
Вземете предвид следните условия:

Промишлени води

• По правило непреработена вода (не е питейна вода)
• Често съдържа замърсявания
• За оценка е необходим анализ на водата
• Медта, месингът и стоманата имат добра устойчивост спрямо промишлени

води

Вода от потоци и реки

• Препоръчва се употребата на медно-никелови тръби
• Частите от чугун трябва да се защитават от корозия с подходящо покритие
• По правило непреработена вода (не е питейна вода)
• Често съдържа замърсявания
• За оценка е необходим анализ на водата
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5 Инсталация/Монтаж
Маслено-воден охладител при смазване чрез потапяне/OWC

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..214

5.27 Маслено-воден охладител при смазване чрез потапяне/OWC
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Маслено-воден охладител с моторна помпа при смазване чрез потапяне/
OWC", който се съдържа в документацията на производителя, преди да започ-
нете с инсталацията /монтажа.

5.28 Маслено-въздушен охладител при смазване чрез потапяне/OAC
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Маслено-въздушен охладител при смазване чрез потапяне/OAC", който се съ-
държа в документацията на производителя, преди да започнете с инсталация-
та / монтажа.

5.29 Маслено-воден охладител при смазване под налягане/OWP
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Маслено-воден охладител при смазване под налягане/OWP", който се съдържа
в документацията на производителя, преди да започнете с инсталацията / мон-
тажа.

5.30 Маслено-въздушен охладител при смазване под налягане/OAP
Спазвайте инструкциите в глава "Важни инструкции" (→ 2 111).

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Маслено-въздушен охладител при смазване под налягане/OAP", който се съ-
държа в документацията на производителя, преди да започнете с инсталация-
та / монтажа.
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5Инсталация/Монтаж
Гранична температура за тръгване на редуктора

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 215

5.31 Гранична температура за тръгване на редуктора

Минималната разрешена температура на околната среда / температура на мас-
лото за тръгване на редуктора зависи от вискозитета на използваното масло и
вида смазване на редуктора.

УКАЗАНИЕ
• Преди пуска в експлоатация маслото трябва евентуално да бъде нагрято

с  нагревател за масло до зададената "Стартова температура". Спазвайте
таблицата на смазочни материали в глава "Разрешени смазочни
материали" (→ 2 288). За проектирането на евентуално необходимия нагре-
вател за масло се консултирайте със SEW-EURODRIVE.

• Минималната разрешена стартова температура за минерално и синтетично
масло ще намерите в глава "Разрешени смазочни материали" (→ 2 288).
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5 Инсталация/Монтаж
Нагревател за маслото

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..216

5.32 Нагревател за маслото

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от токов удар!
Смърт или тежки телесни наранявания!
• Преди започване на работите изключете нагревателя за маслото от напре-

жението.
• Осигурете нагревателя за маслото срещу нежелателно включване.

ВНИМАНИЕ
При неправилен монтаж на нагревателя за маслото редукторът може да се
повреди.
Възможни материални щети.
• Внимавайте за пълното потапяне на нагряващите елементи в маслената

баня, за да се предотвратят повреди.

ВНИМАНИЕ
Неправилната промяна на монтажното положение може да доведе до непра-
вилно функциониране на нагревателя на редуктора.
Възможни материални щети.
• Монтажното положение може да се променя само след предварителна кон-

султация със SEW-EURODRIVE. Гаранцията изгаря без предварително съг-
ласуване.

УКАЗАНИЕ
Електрическото свързване на нагряващите елементи и термостата може да се
извършва само от специализиран персонал и съгласно местните дадености на
електрозахранването.
Трябва да се внимава за свързващото напрежение и мощността на превключ-
ване на термостата. Неправилно или грешно свързаните кабели могат да дове-
дат до повреждане на електрическите части.
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5.32.1 Указания за работата на нагревателя за маслото
• Нагревателят е фабрично завинтен в корпуса на редуктора и се регулира

с  термостат. Настроената гранична температура от термостата, под която
трябва да се нагрява маслото, се настройва фабрично в зависимост от из-
ползвания смазочен материал.

• Точката на превключване на термостата на нагревателя за маслото се наст-
ройва фабрично на температура от около 5 K над съответната гранична стар-
това температура за тръгване на редуктора, виж глава "Гранична
температура за тръгване на редуктора" (→ 2 215).
При тази температура, виж глава "Гранична температура за тръгване на
редуктора"  (→ 2 215), термостатът изключва нагревателя за маслото. Едва
тогава редукторът може да бъде пуснат. Ако граничната температура падне
под около 5 K, термостатът отново включва нагревателя за маслото.

• За да не изгори маслото при нагряване, нагревателят има максимално по-
върхностно натоварване на нагряващите елементи. В резултат на това про-
цесът на нагряване на студеното редукторно масло се нуждае от един до ня-
колко часа. Точната продължителност на процеса на нагряване преди старта
варира в зависимост от размера на редуктора, изпълнението, монтажното
положение, количеството масло и околната температура.
Затова термостатът трябва да се захранва с ток, макар задвижването да спи-
ра за кратко време.
Ако задвижването спре за по-продължително време, например по време на
производствена ваканция и термостатът не се захранва с ток, трябва да се
гарантира, че термостатът ще се включи навреме преди тръгването на зад-
вижването.

• Термостатът и нагревателят за маслото са инсталирани на редуктора и гото-
ви за работа. Преди пуск ги свържете правилно с кабелите и с електрозах-
ранването.

• При отклонение на класовете вискозитет както и температурите на околната
среда под дадената гранична температура се консултирайте със SEW-
EURODRIVE.

• По време на инсталацията проверете регулирането на термостата според
глава "Термостат" (→ 2 218).
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Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..218

5.32.2 Термостат

Електрическо свързване

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване от токов удар
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Разединете уреда напълно от мрежата, ако по време на работа могат да

бъдат докоснати части, които са под напрежение.

Следващата фигура показва електрическото свързване.

>

1

2 4

ϑ

18014398960475019

• Свързването с клемите (1, 2 и 4) да се извърши според ел. схемата
• Да се свърже защитен проводник с клеми "PE"

УКАЗАНИЕ
• Спазвайте документацията на производителя.
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Технически данни

Макс. свързваща мощност:

AMTHs-SW-2

Ток
Напрежение

Клема 2 Клема 4

10 A 10 A AC 230 + 10 % cosφ = 1 (0,6)

0,25 A 0,25 A DC 230 + 10 %

Безопасност на контакти:
За гарантиране на възможно най-голяма безопасност при превключване, произ-
водителят препоръчва минимално натоварване от AC/DC 24 V, 100 mA при сре-
бърни контакти

Измерено импулсно напреже-
ние:
Категория свръхнапрежение II

2500 V
(чрез контактите на превключване 400 V)

Необходима защита: виж максимален комутиран ток

• Разрешена температура на околната среда: -40 °C до +80 °C
• Разрешена температура на съхранение: мин. -50 °C, макс. +50 °C
• Стойност по скалата: -40 °C до +100 °C
• Вкарване на кабели: M20x1,5 за кабелен диаметър 6 до 13 mm
• Защита IP65 по EN 60529
На следващата фигура е показан възможният диапазон за регулиране на тер-
мостата. Например стрелката е на 50 °C.

°C

-40

0

100

50

16834938379
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5.32.3 Присъединителна мощност и електрическо свързване Съпротивителен елемент
Нагревателят на редуктора се доставя с кабелна винтова сглобка и мостове. Те
са включени в обема на доставка на нагревателите за завинтване и вече са мон-
тирани. Свързването на нагревателя на редуктора с електрозахранването се
осъществява посредством съединителни болтове. Независимо от големината на
нагревателя те винаги са изпълнени с крайна резба M4. Затова се препоръчва
употребата на кабелни обувки с пръстен RKS4 с малко ухо.

Променливо напрежение / 1-фазно / 230 V / последователно свързване
На следващата фигура е показано свързването при доставка (поглед върху зо-
ната на свързване):

L1 N

[2]

N

PE

L1

[1]

[3]

9007202007368715

[1] Термостат
[2] Нагревател
[3] Свързващ мост

Следващата таблица описва присъединителната мощност на нагревателя за ин-
сталиране.

Pinst Pinst

Редуктор 1 нагряващ елемент 2 нагряващи елемента
Типоразмер Изпълнение K/h K/h

X100 X2K / X2F / X3K 1 x 0.4 6 2 x 0.4 11
X3T / X3F 1 x 0.3 3 2 x 0.3 7

X110 X3T / X3F 1 x 0.3 4 - -
X120 X4F / X3T / X4T 1 x 0.3 3 2 x 0.3 5
X130 X4F / X3T / X4T 1 x 0.4 3 - -
X140 X4F / X3T / X4T 1 x 0.4 3 2 x 0.4 5

K/h = нагряваща мощност [келвини/час]
Pinst = инсталирана мощност на нагревателя
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Променливо напрежение / 1-фазно / 230 V / успоредно свързване
На следващата фигура е показано свързването при доставка (поглед върху зо-
ната на свързване):

N

[2]

N

PE

L1

L1

[1]

[3]

9007202007371531

Вкарване на кабели: 1xPg11

Спазвайте електрическите параметри на регулиращата зона
[1] Термостат
[2] Нагревател
[3] Свързващ мост

Следващата таблица описва присъединителната мощност на нагревателя за ин-
сталиране.

Pinst Pinst

Редуктор 1 нагряващ елемент 2 нагряващи елемен-
та

Типоразмер Изпълнение K/h K/h
X110 X2F / X2K / X3K 1 x 0.6 6 - -
X120 X2K 1 x 0.6 6 2 x 0.6 11

X2F / X3K / X3F / X4K 1 x 0.7 6 2 x 0.7 11
X130 X2F / X2K / X3K / X3F / X4K 1 x 0.7 5 - -
X140 X2K 1 x 0.7 4 2 x 0.7 9

X2F / X3F / X3K / X4K 1 x 0.8 5 2 x 0.8 10
X150 X2K 1 x 0.8 5 - -

X2F / X3F / X3K / X4K 1 x 0.9 5 - -
X4F / X3T / X4T 1 x 0.6 3 - -

X160 X2K 1 x 0.9 4 2 x 0.9 8
X2F / X3F / X3K / X4K 1 x 1.1 4 2 x 1.1 8
X4F / X3T / X4T 1 x 0.7 3 2 x 0.7 5

X170 X2K 1 x 0.9 4 - -
X2F / X3F / X3K / X4K 1 x 1.1 4 - -
X4F / X3T / X4T 1 x 0.7 3 - -

K/h = нагряваща мощност [келвини/час]
Pinst = инсталирана мощност на нагревателя
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5 Инсталация/Монтаж
Нагревател за маслото

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..222

Променливо напрежение / 1-фазно / 230 V / успоредно свързване / I ≤ 10 A
На следващата фигура е показано свързването при доставка (поглед върху зо-
ната на свързване):

N

PE

L1 L1N

[1]

[2]

[3]

18014398871952011

Вкарване на кабели: 1xPg16

Спазвайте електрическите параметри на регулиращата зона
[1] Термостат
[2] Нагревател
[3] Свързващ мост

Следващата таблица описва присъединителната мощност на нагревателя за ин-
сталиране.

Pinst Pinst

Редуктор 1 нагряващ елемент 2 нагряващи елемен-
та

Типоразмер Изпълнение K/h K/h
X180 X2F / X2K / X3K / X3F / X4K 1 x 1.6 5 - -

X3T / X4F / X4T 1 x 1.1 4 2 x 1.1 7
X190 X2F / X2K / X3K / X3F / X4K 1 x 1.6 5 - -

X3T / X4F / X4T 1 x 1.1 3 - -
X200 X2K 1 x 1.6 4 - -

X2F / X3K / X3F / X4K 1 x 1.8 4 - -
X4F / X4T 1 x 1.3 3 - -
X3T 1 x 1.1 2 2 x 1.1 5

X210 X2K 1 x 1.6 4 - -
X2F / X3K / X3F / X4K 1 x 1.8 4 - -
X3T / X4F / X4T 1 x 1.3 3 - -

X220 X2K 1 x 1. 3 - -
X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T 1 x 2.2 4 - -

230X X2K 1 x 1.8 3 - -
X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T 1 x 2.2 4 - -

X240 X2K 1 x 1.8 3 - -
X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T 1 x 2.2 3 - -

X250 X2K 1 x 2.2 3 - -

K/h = нагряваща мощност [келвини/час]
Pinst = инсталирана мощност на нагревателя
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5Инсталация/Монтаж
Нагревател за маслото

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 223

Променливо напрежение / 1-фазно / 230 V / успоредно свързване / I ≥ 10 A
На следващата фигура е показано свързването при доставка (поглед върху зо-
ната на свързване):

N

PE

L1

K1

PEN

[1]

[2]

[3]

L1

[4]

9007201638328971

Вкарване на кабели:
1xPg16

Спазвайте електрическите параметри на регулиращата зона
[1] Термостат
[2] Защита (не е включена в обема на доставката)
[3] Нагревател
[4] Свързващ мост

Следващата таблица описва присъединителната мощност на нагревателя за ин-
сталиране.

Pinst Pinst

Редуктор 1 нагряващ елемент 2 нагряващи елемен-
та

Типоразмер Изпълнение K/h K/h
X180 X2F / X2K / X3K / X3F / X4K - - 2 x 1.6 10
X200 X2K - - 2 x 1.5 8

X2F / X3K / X3F / X4K - - 2 x 1.8 8
X4F / X4T - - 2 x 1.3 6

X220 X2K - - 2 x 1.8 7
X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T - - 2 x 2.2 8

X240 X2K - - 2 x 1.8 5
X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T - - 2 x 2.2 6

X250 X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T 1 x 2.6 3 - -

K/h = нагряваща мощност [келвини/час]
Pinst = инсталирана мощност на нагревателя
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5 Инсталация/Монтаж
Нагревател за маслото

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..224

Трифазен ток / 3-фазен / 230/400 V / свързване звезда
На следващата фигура е показано свързването, което се образува чрез махане
на свързващите мостове от състоянието при доставка (поглед към зоната на
свързване):

K1

L1 L2 L3
PEN

[2]

[3]
N

PE

L1

L2

L3

[1]

[4]

9007201665362955

Вкарване на кабели:
1xPg16

Спазвайте електрическите параметри на регулиращата зона
[1] Термостат
[2] Защита (не е включена в обема на доставката)
[3] Нагревател
[4] Свързващ мост (чрез преструктуриране от свързването при доставка)

Следващата таблица описва присъединителната мощност на нагревателя за ин-
сталиране.

Pinst Pinst

Редуктор 1 нагряващ елемент 2 нагряващи елемен-
та

Типоразмер Изпълнение K/h K/h
X180 X2F / X2K / X3K / X3F / X4K 1 x 1.6 5 2 x 1.6 10

X3T / X4F / X4T 1 x 1.1 4 2 x 1.1 7
X190 X2F / X2K / X3K / X3F / X4K 1 x 1.6 5 - -

X3T / X4F / X4T 1 x 1.1 3 - -
X200 X2K 1 x 1.6 4 2 x 1.6 8

X2F / X3K / X3F / X4K 1 x 1.8 5 2 x 1.8 8
X4F / X4T 1 x 1.3 3 2 x 1.3 6
X3T 1 x 1.1 2 2 x 1.1 5

X210 X2K 1 x 1.6 4 - -
X2F / X3K / X3F / X4K 1 x 1.8 4 - -
X3T / X4F / X4T 1 x 1.3 3 - -

X220 X2K 1 x 1.8 3 2 x 1.8 7
X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T 1 x 2.2 4 2 x 2.2 8

X230 X2K 1 x 1.8 3 - -
X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T 1 x 2.2 4 - -

X240 X2K 1 x 1.8 3 2 x 1.8 5
X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T 1 x 2.2 3 2 x 2.2 6

X250 X2K 1 x 2.2 3 - -
X2F / X3F / X4F / X3K / X4K / X3T / X4T 1 x 2.6 3 - -

K/h = нагряваща мощност [келвини/час]
Pinst = инсталирана мощност на нагревателя
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5Инсталация/Монтаж
Нагревател за маслото

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 225

Променливо напрежение / 2-фазно / 400 V / успоредно свързване
На следващата фигура е показано свързването при доставка (поглед върху зо-
ната на свързване):

L2

PE

L1

[4]

[3]

K1

[1]

[2]

L1

L2

18014399799442443

Вкарване на кабели: 1xPg16

Спазвайте електрическите параметри на регулиращата зона
[1] Термостат
[2] Защита (не е включена в обема на доставката)
[3] Нагревател
[4] Свързващ мост

Следващата таблица описва присъединителната мощност на нагревателя за ин-
сталиране.

Pinst Pinst

Редуктор 1 нагряващ елемент 2 нагряващи елемента
Типоразмер Изпълнение K/h K/h

X260

X2F / X3F / X4F / X3K / X4K /
X3T / X4T

1 x 3.8 4 2 x 3.8 8
X270 1 x 3.8 4 - -
X280 1 x 4.2 4 - -
X290 1 x 4.2 3 2 x 4.2 6
X300 1 x 4.2 3 - -
X310 1 x 5.0 3 2 x 5.0 6
X320 1 x 5.0 3 - -

K/h = нагряваща мощност [келвини/час]
Pinst = инсталирана мощност на нагревателя
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5 Инсталация/Монтаж
Пневматичен прекъсвач/PS

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..226

5.33 Пневматичен прекъсвач/PS
Пневматичният прекъсвач сигнализира за правилното налягане на маслото в на-
порния тръбопровод и с това оперативната готовност на смазването под наляга-
не. Затова пневматичният прекъсвач трябва да бъде контролиран от страна на
оператора.
По време на фазата на тръгване на редуктора с помпа със свободен край на ва-
ла може да се стигне до забавено повишаване на налягането. Бавното повиша-
ване на налягането в тази фаза може да доведе до сигнал за грешка от пневма-
тичния прекъсвач, който може да бъде шунтиран. Временното шунтиране на
пневматичния прекъсвач трябва да бъде ограничено тогава на 5 до макс.
10 sec.
Следващо забавяне на изключване може да повреди редуктора и не е разреше-
но.

5.33.1 Размери
92

9

Ø
 3

4
.4

5
1

5
0
.7 3

3
.5

S
W

 2
7

G 1/4"

721994635

5.33.2 Електрическо свързване

42

P

1

722003723

[1] [2] Контакт на отварящия механизъм
[1] [4] Контакт на затварящ механизъм

5.33.3 Технически данни
• Налягане на превключване: 0,5 ± 0,2 bar
• Максимална мощност на превключване: Максимална мощност на превключ-

ване 4 A - VAC 250; 4 A - VDC 24
• Щекер: DIN EN 175301-803
• Въртящ момент на затягане за крепежния болт на обратната страна на щеке-

ра за електрическо свързване = 0,25 Nm
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5Инсталация/Монтаж
Температурен сензор/PT100

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 227

5.34 Температурен сензор/PT100

5.34.1 Размери

24

Ø
8

A

G1/2

35

PG9, PG11

3
4

18014398868636427
A в mm

50
150

5.34.2 Електрическо свързване

3
2 1

359158539

[1] [2] Свързване съпротивителен елемент

5.34.3 Технически данни
• Изпълнение с потопяема втулка и сменяема измервателна вложка
• Сензорен допуск в K ± (0,3 + 0,005 x T), (отговаря на DIN IEC 751 клас B),

T = температура на маслото в °C
• Конектори: DIN EN 175301-803 PG9 (IP65)
• Въртящ момент на затягане за крепежния болт на обратната страна на щеке-

ра за електрическо свързване = 0,25 Nm
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5 Инсталация/Монтаж
Температурен прекъсвач/NTB

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..228

5.35 Температурен прекъсвач/NTB
5.35.1 Размери

5
1

70

171.5

Ø
 2

6
.8

14

G1/2"

9007199621265931

5.35.2 Електрическо свързване
За да се гарантира голяма дълготрайност и безупречна функция, се препоръчва
в токовия кръг да се използва реле вместо директно свързване чрез температу-
рен прекъсвач.

[1]

[2]

[3]

366532491

[1] [3] Контакт на отварящия механизъм NC
[2] Заземяваща клема 6.3 x 0.8

5.35.3 Технически данни
• Задействаща температура: 70 °C, 80 °C, 90 °C, 100 °C ± 5 °C
• Контактна мощност: 10 A – AC 240 V
• Конектори: DIN EN 175301-803 PG9 (IP65)
• Въртящ момент на затягане за крепежния болт на обратната страна на щеке-

ра за електрическо свързване = 0,25 Nm
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5Инсталация/Монтаж
Температурен прекъсвач/TSK

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 229

5.36 Температурен прекъсвач/TSK
5.36.1 Размери

57

16

L=80

Ø
2
0

G
3
/4

SW36

893872779

5.36.2 Електрическо свързване
За да се гарантира голяма дълготрайност и безупречна функция, се препоръчва
в токовия кръг да се използва реле вместо директно свързване чрез температу-
рен прекъсвач.

TKS  60 °C

1 2

3

PE

TKS  90 °C

27021598658101131

[1] [2] Превключвател 60 °C Контакт на затварящия механизъм
[1] [3] Превключвател 90 °C Контакт на отварящия механизъм
PE Заземяваща клема

5.36.3 Технически данни
• Температури на превключване: 60 °C и 90 °C
• Контактна мощност: 2 A – AC 240 V
• Конектори: DIN EN 175301-803 PG11 (IP65)
• Въртящ момент на затягане за крепежния болт на обратната страна на щеке-

ра за електрическо свързване = 0,25 Nm
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5 Инсталация/Монтаж
Маслен филтър

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..230

5.37 Маслен филтър

УКАЗАНИЕ
Спазвайте ръководството за експлоатация на производителя на маслен фил-
тър.

[1]

15800209419

[1] Маслен филтър
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5Инсталация/Монтаж
Спирачка

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 231

5.38 Спирачка

УКАЗАНИЕ
Спирачката не е регулирана фабрично!
Спазвайте ръководствата за експлоатация на съответния производител на спи-
рачки.

5.39 Поплавъчен прекъсвач

5.39.1 Размери

ø60

45x50

22.3

2
8

L
1

=
4

0

G
 3

/8
”

5
5

G
 3

/8
”

1
2

0

1
2

0
2

3

M8x20

3
0

18888473995

5.39.2 Технически данни

Технически данни
Връзки G3/8" вътрешна резба

Въртящ момент на затягане (фитинги
3/8")

20 Nm

Мощност на превключване макс. 24 VA

Комутационно пренапрежение SELV 24 V DC

Ток на включване макс. 1 A

Хистереза ок. 3 – 5 mm

Кабелно винтово съединение PSG9 (M16)23
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5 Инсталация/Монтаж
Поплавъчен прекъсвач

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..232

5.39.3 Електрическо свързване

10

14

12

18888476683

[10] Бял
[12] Зелен
[14] Кафяв
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6Пуск
Важни указания

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 233

6 Пуск
6.1 Важни указания

Преди да започнете с пуска в експлоатация, спазвайте следните указания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от премазване поради нежелателно тръгване на задвижващия меха-
низъм.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Извършвайте работи по редуктора, само когато той е спрял. Обезопасете

задвижващия агрегат срещу неумишлено включване. На мястото на включ-
ване поставете указателна табела, от която да е видно, че по редуктора се
работи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от свободно достъпни въртящи се части.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Обезопасете въртящите се монтажни части като валове, куплунги, зъбни ко-

лела или задвижващи ремъци с подходящи защитни капаци.
• Уверете се, че поставените защитни капаци са закрепени здраво.

 ВНИМАНИЕ
Опасност поради неосигурени монтажни части, например призматични шпонки.
Възможно нараняване на хора чрез премазване и изхвърляне на падащи час-
ти.
• Монтирайте съответните защитни устройства.
• Обезопасете монтажните части.

 ВНИМАНИЕ
Опасност от изтичане на смазочно средство от повредени уплътнения и по
обезвъздушителя.
Леки телесни наранявания.
• Проверете редуктора и монтажните части за излизане на смазочен матери-

ал.
• Уплътненията не трябва да влизат в контакт с почистващи препарати, тъй

като могат да се повредят от контакта с почистващи средства.
• Пазете обезвъздушителя от повреда.
• Уверете се, че в редуктора няма твърде много масло. При твърде високо

ниво на масло и повишение на температурата може да излезе смазочен ма-
териал от обезвъздушителя.
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ВНИМАНИЕ
При неправилен пуск редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети.
• Спазвайте следващите указания.

• Напълнете редуктора с вида масло съгласно фабричната табела. Количест-
вото масло, посочено върху фабричната табелка, трябва да се разбира като
приблизително количество. Определящи за количеството масло, което тряб-
ва да се налее, са маркировките на пръчицата за измерване на маслото.
Още информация ще намерите в глава "Проверка ниво на масло" (→ 2 251)
и в глава "Смяна на масло" (→ 2 259).
При допълнителни монтажи, като напр. маслозахранваща инсталация, се
увеличава необходимото количество масло за напълване. Спазвайте за цел-
та съответното ръководство за експлоатация на SEW "Маслозахранваща ин-
сталация".
След първите работни часове повторете проверката на нивото на маслото,
виж глава "Проверка ниво на масло" (→ 2 251).

• На фабричната табелка са посочени основните технически данни. Допълни-
телните важни за експлоатацията данни са изброени в чертежите, потвърж-
дението на поръчката или в специфичната за поръчката документация.

• Преди пуск трябва да е гарантирана функционалната пригодност на контрол-
ното оборудване (пневматични прекъсвачи, температурни прекъсвачи и др.).

• Избягвайте над размер X..220 и X2F..180 до 210 експлоатация без натовар-
ване отделно от работната машина, тъй като поради недостигане на мини-
малното натоварване търкалящите лагери на редуктора може да се повре-
дят.

• След приключване на инсталацията на редуктора проверете, дали всички
крепежни болтове са неподвижни.

• След затягане на крепежните елементи проверете да не се е променил рег-
лажът.

• Осигурете наличните кранове за изпускане на маслото срещу нежелателно
отваряне.

• Ако използвате прозорчето за нивото на маслото за контрол на нивото на
маслото, го пазете от повреда.

• При всички работи по редуктора задължително избягвайте открит огън или
образуване на искри!

• Уверете се, че редукторът е заземен. Електрическите монтажни части като
мотор, честотен регулатор и др. трябва да бъдат заземени отделно.

• Пазете редуктора от падащи предмети.
• Проверете на някой от редукторите с монтиран вентилатор на задвижващия

вал, дали въздухът влиза свободно през дадения ъгъл.
• Обърнете внимание, че при редуктори с циркулационно охлаждане, водоох-

лаждащ капак и водоохлаждащ патрон е гарантирано външното подаване на
охлаждащо средство.

• При ниски температури на околната среда спазвайте Гранична температура
за тръгване на редуктора. Трябва да се спазва достатъчна продължителност
на нагряването.

• Можете да пускате в експлоатация редуктори със смазване под налягане, ко-
гато пневматичният прекъсвач е свързан.
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• При редуктори с дългосрочна защита: Заменете винтовата пробка на обозна-
ченото място на редуктора с обезвъздушителя (положение → виж документа-
цията на поръчката).

• Преди пуска махнете наличните фиксатори за транспортиране.
• Моля, спазвайте указанията за безопасност в отделните глави!

6.2 Помпа със свободен край на вала/SEP

ВНИМАНИЕ
При неправилен пуск на редукторите със смазване под налягане редукторът
може да се повреди.
Възможни материални щети.

• Редукторът не бива да се пуска в експлоатация, без да е свързан пневматич-
ният прекъсвач.

• Внимавайте редукторът да е достатъчно смазан от самото начало! Ако 20 се-
кунди след тръгване на редуктора налягането в помпата не се повишава, мо-
ля обърнете се към SEW-EURODRIVE.

• За правилното функциониране на помпата със свободен край на вала са не-
обходими минимални обороти на помпата ≥ 400 U/min. Затова при променли-
ви обороти на задвижването (например при задвижвания, които се управля-
ват с регулатори) или при промяна на оборотите на задвижването на вече
доставен редуктор с помпа със свободен край на вала, непременно се кон-
султирайте със SEW-EURODRIVE.

• Имайте предвид, че редукторът с помпа със свободен край на вала при по-
ниски температури на околната среда може да работи само с един нагрева-
тел за маслото. Още информация ще намерите в главата .

• Спазвайте указанията в глава "Напълване редуктор с масло" (→ 2 120).

6.3 Моторна помпа/ONP

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Моторна помпа/ONP", който се съдържа в документацията на производителя,
преди да започнете с пуска в експлоатация.

6.4 Моторна помпа/ONP1L

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Моторна помпа/ONP1L", който се съдържа в документацията на производите-
ля, преди да започнете с пуска в експлоатация.
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6.5 Моторна помпа/ONP1

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Моторна помпа/ONP1", който се съдържа в документацията на производителя,
преди да започнете с пуска в експлоатация.
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6.6 Водоохлаждащ капак/CCV

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреди на съоръжението поради загуба на мощност.
Възможни материални щети.
• Загубата на мощност може да се дължи на отлаганията на варовик от вът-

решната страна на тръбата. По този въпрос прочетете главата "Инспекция /
Техническа поддръжка".

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреждане на части от агресивни охлаждащи материали като
морска или бракична вода.
Възможни материални щети.
• Морска или бракична вода и други разяждащи течности не бива да се из-

ползват като охлаждащи материали в стандартните модели. При употреба
на тези агресивни охлаждащи материали са необходими специални матери-
али.

След монтажа в системата водоохлаждащият капак може да бъде пуснат в експ-
лоатация и да работи без допълнителни подготвителни мерки. След пуска тряб-
ва да се провери, дали водоохлаждащият капак работи правилно.
Направете следните проверки:
• Проверете плътността на местата на свързване.
• При необходимост проверете вентилите, арматурите и филтрите за свободно

протичане и надлежно функциониране.
• Проверете правилното функциониране на водоохлаждащия капак.
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6.7 Водоохлаждащ патрон/CCT

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреди на съоръжението поради загуба на мощност.
Възможни материални щети.
• Загубата на мощност може да се дължи на отлаганията на варовик от вът-

решната страна на тръбата. За целта прочетете главата "Инспекция / Тех-
ническа поддръжка".

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреждане на части от агресивни охлаждащи материали като
морска или бракична вода.
Възможни материални щети.
• Морска или бракична вода и други разяждащи течности не бива да се из-

ползват като охлаждащи материали в стандартните модели. При употреба
на тези агресивни охлаждащи материали са необходими специални матери-
али.

След монтажа в системата водоохлаждащият патрон може да бъде пуснат в екс-
плоатация и да работи без допълнителни подготвителни мерки. След пуска
трябва да се провери, дали водоохлаждащият патрон работи правилно.
Направете следните проверки:
• Проверете плътността на местата на свързване.
• При необходимост проверете отново вентилите, арматурите и филтрите за

свободно протичане и надлежно функциониране.
• Проверете правилното функциониране на водоохлаждащия патрон.

6.8 Маслено-воден охладител при смазване чрез потапяне/OWC

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Маслено-воден охладител при смазване чрез потапяне/OWС", който се съдър-
жа в документацията на производителя, преди да започнете с инсталацията /
монтажа.

6.9 Маслено-въздушен охладител при смазване чрез потапяне/OAC

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Маслено-въздушен охладител при смазване чрез потапяне/OAC", който съдър-
жа документацията на производителя, преди да започнете с пуска в експлоата-
ция.
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6.10 Маслено-воден охладител при смазване под налягане/OWP

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Маслено-воден охладител при смазване под налягане/OWP", който съдържа
документацията на производителя, преди да започнете с пуска в експлоатация.

6.11 Маслено-въздушен охладител при смазване под налягане/OAP

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Маслено-въздушен охладител при смазване под налягане/OAР", който съдър-
жа документацията на производителя, преди да започнете с пуска в експлоата-
ция.
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6.12 Нагревател за маслото/OH

ВНИМАНИЕ
Неправилно функциониране на нагревателя за маслото поради промяна на
монтажното положение.
Възможни материални щети!
• Променяйте монтажното положение на задвижването само след съгласува-

не със SEW-EURODRIVE, тъй като в противен случай функционирането на
нагревателя за маслото повече не е гарантирано.

Нагревателят за маслото се доставя с кабелна винтова сглобка и свързващи
мостове. Те са включени в обема на доставка на нагряващите елементи и вече
са монтирани в редуктора. Свързването на нагревателя за маслото с електро-
захранването се осъществява посредством съединителни болтове. Независимо
от големината на нагряващия елемент те винаги са изпълнение с крайна резба
M4. Затова се препоръчва употребата на кабелни обувки с пръстен RKS4 с мал-
ко ухо.

6.12.1 Позициониране на термостата
Според условията за вграждане на задвижването може да е необходимо проме-
нено положение на термостата.
За позициониране на термостата направете следното:
1. Отворете винтовете на клемите [2].
2. ВНИМАНИЕ! При монтажа внимавайте за положението на кабелната винтова

сглобка. Възможни материални щети.
Монтирайте я така, че да не може да проникне влага. Завъртете термостата
в желаното положение.

3. Отново затегнете винтовете на клемите [2].

[1] [2]

[3] [4]

2338432139

[1] Завинтваща се втулка
[2] Затегателен винт
[3] Термостат
[4] Кабелно винтово съединение

Излизането на масло не е възможно, тъй като то се възпрепятства от защитна
втулка. Шублерът на термостата е вкаран в нея и фиксиран с 2-та винта на кле-
мите.
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УКАЗАНИЕ
• Спазвайте документацията на производителя.
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6.13 Блокировка за обратен ход/BS

ВНИМАНИЕ
Работата в блокирана посока може да предизвика разрушаване на блокировка-
та за обратен ход!
Възможни материални щети
• Двигателят не бива да се пуска в блокирана посока. Внимавайте за правил-

ното електрозахранване на двигателя, за да постигнете желаната посока на
въртене! Работата в блокирана посока може да предизвика разрушаване на
блокировката за обратен ход!

• При промяна на посоката на блокиране спазвайте "Допълнение към ръко-
водството за експлоатация"!

Посоката на въртене се определя спрямо отвеждащия вал (LSS):
• Движение надясно (CW)
• Движение наляво (CCW)
Разрешената посока на въртене [1] е обозначена върху корпуса.

[1]

[1]

CWCCW

199930635
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6.14 Тръгване на редуктора при ниски температури на околната среда

ВНИМАНИЕ
Ако редукторът тръгне при температура под разрешената минимална темпера-
тура на маслото, той може да се повреди.
Възможни материални щети.
• Обърнете внимание, че преди пуска на редуктора маслото се нагрява от

нагревателя за маслото до дадената температура "без нагревател".

6.15 Извеждане на редукторите от експлоатация / консервиране на
редукторите

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от премазване поради нежелателно тръгване на задвижващия меха-
низъм.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Извършвайте работи по редуктора, само когато той е спрял. Обезопасете

задвижващия агрегат срещу неумишлено включване. На мястото на включ-
ване поставете указателна табела, от която да е видно, че по редуктора се
работи.

УКАЗАНИЕ
При редуктори с водно охлаждане прекъснете захранването със студена вода и
изпуснете водата от охлаждащата циркулация. При маслозахранващи инстала-
ции се консултирайте със SEW-EURODRIVE.

Ако редукторът се спира за по-продължително време, са необходими допълни-
телни мерки за консервиране. При това вземете предвид мястото за инсталация,
условията на околната среда и състоянието на смазочните материали на редук-
тора - в зависимост от това консервиране може да е необходимо след няколко
седмици от спирането.

6.15.1 Вътрешно консервиране
• В ново състояние или след кратка експлоатация на редуктора:

– SEW-EURODRIVE препоръчва за вътрешно консервиране на редуктора
метода за консервиране VCI.

– За целта поставете във вътрешността на редуктора необходимото коли-
чество средство за защита от корозия VCI (например Anticorit VCI UNI
IP-40 на FUCHS LUBRITECH, www.fuchs-lubritech.com). Количеството зави-
си от свободния вътрешен обем на редуктора. При това по правило наля-
тото масло може да остане в задвижването.

– Сменете обезвъздушителя с винтова пробка и затворете редуктора плът-
но, така че да не прониква въздух. Преди пуска отново монтирайте над-
лежно обезвъздушителя.

• След по-продължителна експлоатация на редуктора:23
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– Тъй като след по-продължителна експлоатация в маслото може да има за-
мърсявания (напр. маслена утайка, вода,...), преди вътрешно консервира-
не изпуснете маслото и изплакнете вътрешното пространство на редукто-
ра основно с чисто масло. Тук също спазвайте указанията в ръководство-
то за експлоатация в глава "Смяна на маслото" (→ 2 259). След това вът-
решното пространство на редуктора може да се консервира, както е опи-
сано по-горе.

УКАЗАНИЕ
При редуктори с безконтактни уплътняващи системи се консултирайте със
SEW-EURODRIVE.
При редуктори без безконтактни уплътняващи системи вътрешното консервира-
не може да се изпълни алтернативно също и с вида масло, посочен върху фаб-
ричната табелка. В този случай редукторът трябва да бъде напълнен изцяло
с чисто масло. За целта сменете обезвъздушителя с винтова пробка и налейте
маслото от най-високата точка на редуктора. За да се гарантира достатъчно
консервиране, всички зацепващи се части и лагери трябва да са изцяло покрити
с масло.
Преди пуска в експлоатация отново монтирайте обезвъздушителя надлежно.
Трябва да се спазват вида и количеството масло според фабричната табелка.

6.15.2 Външно консервиране
• Почистете повърхностите, които трябва да бъдат консервирани.
• За да се отдели уплътняващият маншон на уплътняващия пръстен на вала

от консервиращото средство, намажете вала в областта на уплътняващия
маншон с грес.

• Извършете външното консервиране на краищата на вала и небоядисаните
повърхности със защитно покритие на восъчна основа (например Hölterol MF
1424 от Herm. Hölterhoff, www.hoelterhoff.de).

УКАЗАНИЕ
За точното изпълнение, съвместимостта с използваното масло и продължител-
ността на защита от корозия се консултирайте със съответния доставчик.
Спазвайте също указанията в ръководството за експлоатация в глава "Условия
за съхранение и транспорт" (→ 2 29). Тук ще намерите ориентировъчните стой-
ности какво време за съхранение в комбинация с подходяща опаковка – в зави-
симост от мястото на съхранение – може да бъде достигнато.
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7 Инспекция/техническа поддръжка
7.1 Предварителни дейности по работи по инспекция / техническа

поддръжка
Преди да започнете с работите по инспекцията и техническата поддръжка спаз-
вайте следните указания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от премазване поради нежелателно тръгване на задвижващия меха-
низъм.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Извършвайте работи по редуктора, само когато той е спрял. Обезопасете

задвижващия агрегат срещу неумишлено включване. На мястото на включ-
ване поставете указателна табела, от която да е видно, че по редуктора се
работи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Недостатъчно осигурена машина на оператора може да падне при демонтажа
и монтажа на редуктора.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Осигурете машината на оператора при демонтаж и монтаж на редуктора

срещу нежелателни движения.
• Уверете се, че преди освобождаване на връзките на вала не действат пове-

че торсионни моменти (пренатягане в съоръжението).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от употребата на неразрешено редукторно масло.
Смърт или тежко телесно нараняване.
• Ако редукторът ще се използва в хранително-вкусовата промишленост, из-

ползвайте само масла съвместими с хранителни продукти.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от изгаряне поради нагорещяване на редуктора и редукторното мас-
ло.
Тежки телесни наранявания.
• Преди започване на работа оставете редуктора да се охлади.
• Развийте съвсем внимателно болта за изпускане на маслото.
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 ВНИМАНИЕ
Опасност от изтичане на смазочно средство от повредени уплътнения и по
обезвъздушителя.
Леки телесни наранявания.
• Проверете редуктора и монтажните части за излизане на смазочен матери-

ал.
• Уплътненията не трябва да влизат в контакт с почистващи препарати, тъй

като могат да се повредят от контакта с почистващи средства.
• Пазете обезвъздушителя от повреда.
• Уверете се, че в редуктора няма твърде много масло. При твърде високо

ниво на масло и повишение на температурата може да излезе смазочен ма-
териал от обезвъздушителя.

 ВНИМАНИЕ
Опасност от изтичащ смазочен материал.
Телесни наранявания.
• Незабавно попийте маслото, което изтича отстрани.

ВНИМАНИЕ
При напълване с погрешно редукторно масло може да се загубят свойствата
на смазочния материал.
Възможни материални щети.
• Не смесвайте един с друг синтетичен смазочен материал или синтетични

смазочни материали с минерални.

ВНИМАНИЕ
При неправилна поддръжка редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети.
• Спазвайте следващите указания.

• Имайте предвид, че спазването на интервалите за инспекция и техническа
поддръжка е абсолютно задължително, за да се гарантира безопасна експло-
атация.

• За допълнителните мотор-редуктори спазвайте също указанията за техни-
ческа поддръжка за двигателя и допълнителния редуктор в съответните ръ-
ководства за експлоатация.

• Можете да използвате само оригинални резервни части съгласно списъка на
доставените резервни и бързоизносващи се части.

• Ако махнете капака на редуктора, трябва да нанесете нов уплътняващ мате-
риал върху уплътняващата повърхност. В противен случай плътността на ре-
дуктора не е гарантирана! В тази случай се консултирайте със SEW-
EURODRIVE!

• При следващите работи по техническата поддръжка и инспекцията предотв-
ратявайте проникването на чужди тела в редуктора.
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• Почистването на редуктора с почистващ уред под високо налягане не е раз-
решено. Има опасност в редуктора да проникне вода и уплътненията да се
повредят.

• Сменете повредените уплътнения.
• Почистването на редуктора трябва да се извърши така, че да няма попадане

на течности в моторния адаптер (HSS-страна) и в монтажния фланец (LSS-
страна) и да могат да се събират там.

• След всички работи по техническата поддръжка и ремонта направете про-
верка на безопасността и функционирането.

• Спазвайте при монтажни части от доставчици, като например охладителни
системи, отделните интервали за инспекция и техническа поддръжка в доку-
ментацията на производителя.

• Спазвайте указанията за безопасност в отделните глави.

7.2 Интервали за инспекция и поддръжка

Спазвайте следните интервали за инспекция и техническа поддръжка:

Интервал от време Какво трябва да се направи?
Ежедневно • Да се проверява температурата на корпуса:

– минерално масло: макс. 90 °C
– синтетично масло: макс. 100 °C

• Да се проверява шумът на редуктора

Ежемесечно • Редукторът да се проверява за течове.
• Проверка на нивото на маслото.

След 500 работни часа • Първа смяна на маслото след първия пуск

На всеки 6 месеца • Проверка на всички винтови съединения и тръбоп-
роводи за плътност.

На всеки 3000 работни часа, най-малко
на всеки 6 месеца

• Проверка на характеристиките на маслото.
• При уплътняващи системи с допълнително смазва-

не допълнете уплътняваща грес.
• При задвижвания с клиновиден ремък: Проверете

отново изпъването на ремъка и състоянието на
шайбите на клиновидния ремък и ремъка
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Интервал от време Какво трябва да се направи?

Според условията на работа, най-късно
на всеки 12 месеца

• Проверете стабилното положение на крепежните
болтове.

• Проверка дали повърхността на редуктора е чиста
от прах и замърсяване, така че редукторът да може
да се охлажда оптимално.

• Проверете състоянието на моторната помпа/ONP.
При необходимост сменете филтърния елемент.

• Проверете състоянието на маслено-водния охлади-
тел/OWC (виж допълнението към ръководството за
експлоатация).

• Проверете състоянието на маслено-въздушния ох-
ладител/OAC (виж допълнението към ръководство-
то за експлоатация).

• Проверете състоянието на маслено-водния охлади-
тел/OWP, при необходимост сменете филтърния
елемент (виж допълнението към ръководството за
експлоатация).

• Проверете състоянието на маслено-въздушния ох-
ладител/ОАР. При необходимост (виж допълнение-
то към ръководството за експлоатация) сменете
филтърния елемент.

• Почистете масления филтър. При необходимост
сменете филтърния елемент.

• Проверете състоянието на водоохлаждащия пат-
рон/CCT.

• Проверете състоянието на водоохлаждащия капак/
CCV.

• Проверете отново обезвъздушителя. При необходи-
мост сменете.

• Проверка на регулирането на задвижващия и от-
веждащия вал.

• Проверете всички гумени шлаухове за състояние и
плътност (стареене).

Според условията на работа (виж гра-
фиката на следващата страница), най-
късно на всеки 3 години

• Сменете минералното масло.

Според условията на работа (виж гра-
фиката на следващата страница), най-
късно на всеки 5 години

• Сменете синтетичното масло.
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Интервал от време Какво трябва да се направи?

Различно (в зависимост от външните
влияния)

• Проверете наличните маркучопроводи.
• Почистете външния корпус на редуктора и вентила-

тора.
• Поправете или подновете боята по повърхностите/

антикорозионното покритие.
• Сменете блокировката за обратен ход.

При работа под оборотите за вдигане на блокиров-
ката за обратен ход може да се появи износване. За
определяне на интервалите за техническа поддръж-
ка се консултирайте със SEW-EURODRIVE при:
– Обороти на задвижващия вал < 950 1/min
– Виж блокировка за обратен ход в глава 4

• Проверете вграденото охлаждане (например водо-
охлаждащ капак/CCT и водоохлаждащ патрон/CCV)
за отлагания.

• Проверете нагревателя за маслото/OH (заедно със
смяна на маслото):
– Здраво ли са свързани всички захранващи про-

водници и клеми и не са ли оксидирани?
– Почистете нагара по нагряващите елементи. Съ-

отв. сменете.
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7.3 Интервали за смяна на смазочните материали

При специални изпълнения / специални проектирания или влошени / агресивни
условия на околната среда съответно скъсете интервалите за смяна на маслото.

УКАЗАНИЕ
За смазване се използват минерални смазочни материали CLP и синтетични
смазочни материали на основата на PAO (полиалфаолефинови) масла. Синте-
тичният смазочен материал CLP HC на следващата фигура (съгласно
DIN 51502) отговаря на PAO-маслата.

CLP HC

CLP
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[2]

[1]

[h]
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[A]

[A]

9007199665294731

[1] Работни часове
[2] Постоянна температура на маслената баня
[A] Средна стойност според вида на маслото при 70 °C

УКАЗАНИЕ
SEW-EURODRIVE препоръчва за оптимизиране на интервалите за смяна на
смазочния материал редовен анализ на редукторното масло, виж глава
"Проверете характеристиките на маслото" (→ 2 258).
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7.4 Проверка на нивото на маслото

7.4.1 Общи указания
При проверка на нивото на маслото спазвайте следните указания.

ВНИМАНИЕ
При неправилна проверка на нивото на маслото редукторът може да се повре-
ди.
Възможни материални щети.
• Проверявайте нивото на маслото само при спрян охладен редуктор.
• При изпълнение на редуктора във фиксирано и променливо нестандартно

монтажно положение спазвайте указанията на следващите страници.
• Ако на редуктора е монтирана пръчица за измерване на нивото на маслото

и прозорче за нивото на маслото, то нивото на маслото на пръчицата за из-
мерване нивото на маслото е определящо. Нивото на маслото през прозор-
чето за маслото служи само като ориентировъчна стойност.

• Елементите за проверка на нивото на маслото, изпускане на маслото и от-
ворите за наливане на масло са обозначени на редуктора със символи за
безопасност.

• Повторете проверката на нивото на маслото след първите работни часове.

7.4.2 Стандартен начин на действие

Пръчица за измерване на нивото на маслото
Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).

[1]

[1]

27021598223908235

1. Развийте и извадете пръчицата за измерване на нивото на маслото.
2. Почистете пръчицата за измерване на нивото на маслото и я завийте отново

на ръка вътре в редуктора до ограничителя.
3. Развийте пръчицата за измерване на нивото на маслото и проверете нивото

на маслото. Нивото на масло трябва да бъде между маркировките [1].
4. Ако нивото на маслото е много ниско, направете следното:
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• Отворете болта за наливане на масло.
• Налейте ново масло със същата спецификация, докато нивото застане меж-

ду маркировките [1].
5. В случай, че е налято твърде много масло, направете следното:
• Регулирайте нивото на масло. Нивото на масло трябва да бъде между марки-

ровките [1].
6. Завийте болта за наливане на масло.
7. Завийте пръчицата за измерване на нивото на маслото.

Прозорче за нивото на маслото
Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).
Прозорчето за нивото на маслото показва само нивото. Нивото на маслото се
отчита на пръчицата за измерване на масло.

27021598223909899

Прозорче за нивото на маслото
Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).

[1]

[1]

9007214758442123

1. Нивото на масло трябва да бъде между маркировките [1].
2. Ако нивото на маслото е много ниско, направете следното:

• Отворете болта за наливане на масло.
• Налейте ново масло със същата спецификация, докато нивото застане

между маркировките [1].
3. В случай, че е налято твърде много масло, направете следното:

• Регулирайте нивото на масло. Нивото на масло трябва да бъде между
маркировките [1].

4. Завийте болта за наливане на масло.
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7.4.3 Начин на действие при редуктор с изравнителен съд за маслото/ЕТ
При експлоатация е разрешено всяко ниво на маслото - както над, така и под
предписаното от SEW-EURODRIVE ниво на маслото, докато от една страна има
масло в изравнителния съд за маслото [3], а от друга, докато изравнителният
съд за маслото не прелива. Но за да се гарантира безупречно смазване на ре-
дуктора във всички работни състояния, е необходима редовна и внимателна
проверка на нивото на маслото. Тя може да се извърши правилно само в опре-
делен температурен диапазон.
Следващите фигури показват възможните изпълнения на изравнителен съд за
маслото [3].

[2]

[3]

[1]

[1] [2] [3]

[2]

[3]

[1]

15514764939

[1] Обезвъздушител [3] Изравнителен съд за масло
[2] Пръчица за измерване на ниво-

то на маслото

Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).
1. Поставете редуктора и го оставете да се охлади, докато температурата на

редуктора стане между 10 °C и 40 °C.
2. Проверете нивото на маслото с пръчица за измерване на маслото или от

прозорчето за нивото на маслото. Спазвайте "глава стандартен начин на
действие" (→ 2 251).
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7.4.4 Указания за начина на действие при фиксирани и променливи нестандартни
монтажни положения

Спазвайте данните върху фабричната табелка и в документацията на поръчката.

Фиксирани нестандартни монтажни положения

Начин на действие

Проверете нивото на маслото във фиксирано крайно положение. Спазвайте ука-
занията в глава "Стандартен начин на действие" (→ 2 251).
На следващата фигура е показан пример как се проверява нивото на маслото.

[1]

M1-M2/8°

8°

18014403231632011

M1-M5/30

[1]

30°

[1] Пръчица за измерване на нивото на маслото
Масло

Променливи нестандартни монтажни положения

Начин на действие

Преди да проверите нивото на маслото при редуктори с променливо нестандарт-
но монтажно положение, трябва да поставите редуктора в монтажното положе-
ние, което е дефинирано в документацията на поръчката. Спазвайте указанията
в глава "Стандартен начин на действие" (→ 2 251).

На следващата фигура е показан пример как се проверява нивото на маслото.

[1]

M1-M4/0...-20°

0°

0°-20°

[1]

27021602486553867

[1] Пръчица за измерване на нивото на маслото
Масло
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Табелка с указания

Обърнете внимание на допълнителната табелка с указания на редуктора. Про-
верете нивото на маслото в контролното монтажно положение, посочено върху
табелката с указания.
На следващата фигура е показан пример за табелка с указания за контролно
монтажно положение 0°

1897 737 5

01.1234567812.0001.06

M1-M2 [0°]

9007204944147979

На следващата фигура е показан пример за табелка с указания за контролно
монтажно положение 20°

1897 737 5

M1-M2 [20°]

01.1234567812.0001.06

9007204944161675
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Комбинация от фиксирани и променливи нестандартни монтажни положения

Начин на действие

При комбинацията от фиксирано и променливо нестандартно монтажно по-
ложение спазвайте следния начин на действие.
Преди да проверите нивото на маслото при редуктори с променливо / фиксирано
нестандартно монтажно положение, трябва да поставите редуктора в монтажно-
то положение, което е дефинирано в документацията на поръчката. Спазвайте
указанията в глава "Стандартен начин на действие" (→ 2 251).
На следващата фигура е даден пример за проверка на нивото на маслото

M1-M4/–8°...20°                                        M1-M5/30°

20°

-8°

30°

30°

[1]

4725461515

[1] Пръчица за измерване на нивото на маслото
Масло

Табелка с указания

Обърнете внимание на допълнителната табелка с указания на редуктора. Про-
верете нивото на маслото в контролното монтажно положение, посочено върху
табелката с указания.
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Приложен е пример за табелка с указания за контролно монтажно положение 30°

M1-M5 [30°]

01.1234567812.0001.06

1897 737 5

9007204944186379

Приложен е пример за табелка с указания за контролно монтажно положение 30°

M1-M2 [20°]

M1-M5 [30°]
1897 737 5

01.1234567812.0001.06

9007204944188555
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7.5 Проверка на свойствата на маслото

Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).
За да проверите характеристиките на маслото, процедирайте по следния начин:
1. Пуснете за кратко редуктора в експлоатация, за да може маслото да се сме-

си с частици суспензия.
2. Открийте крана за изпускането на масло и поставете отдолу съд.
3.   ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Опасност от изгаряне поради нагорещяване на ре-

дуктора и редукторното масло. Тежки телесни наранявания. Преди започване
на работа оставете редуктора да се охлади. Развийте внимателно болта за
проверка на нивото на маслото и болта за изпускане на маслото.
Отворете бавно крана за изпускане на масло и извадете малко масло.

4. Затворете крана за изпускане на масло.
5. Проверете характеристиките на маслото:
• Проверете изпуснатото масло за външен вид, цвят, замърсяване.
• Ако са налице силни замърсявания, напр. вода, боя, замърсяване, трябва да

потърсите специалист за откриване на причината за това.
• По-подробна информация за изследване на маслото за съдържание на вода

и за вискозитета ще получите от производителя на Вашия смазочен матери-
ал.
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7.6 Смяна на маслото

7.6.1 Указания
Спазвайте при смяната на масло следните инструкции.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от изгаряне поради нагорещяване на редуктора и редукторното мас-
ло.
Тежки телесни наранявания.
• Преди започване на работа оставете редуктора да се охлади.
• Развийте внимателно болта за проверка на нивото на маслото и болта за

изпускане на маслото.

ВНИМАНИЕ
При неправилна смяна на маслото редукторът може да се повреди.
Възможни материални щети.
• Спазвайте следващите указания.

• Сменете маслото бързо след изключването на редуктора, така ще избегнете
отлагането на твърди вещества. При това изпускането на маслото трябва да
стане по възможност при топло масло. Избягвайте температура на маслото
значително над 50 °C.

• По принцип пълнете редуктора с преди това използвания вид масло. Не е
разрешено смесване на масла от различни видове и/или производители.
Най-вече синтетичните масла не бива да се смесват с минерални или с други
синтетични масла. При преминаване от минерално масло към синтетично
масло и / или от синтетично масло на една определена основа към синтетич-
но масло на друга основа редукторът трябва основно да се изплакне с новия
вид масло.
Разрешените масла на различните производители на смазочни материали
ще вземете от таблицата смазочни материали.

• Вземете данните като вид на маслото и вискозитет на маслото на редуктора
от фабричната табелка. Количеството масло, посочено върху фабричната та-
белка, трябва да се разбира като приблизително количество. Определящи за
количеството масло, което трябва да се налее, са маркировките на пръчица-
та за измерване на маслото или на прозорчето за ниво на маслото.
При допълнителни монтажи, като напр. маслозахранваща инсталация, се
увеличава необходимото количество масло за напълване. Спазвайте ръко-
водството за експлоатация на маслозахранващата инсталация.

• При смяна на маслото почистете вътрешното пространство на редуктора от
утайка, стърготини и остатъци от стари масла, като го изплакнете с масло. За
целта използвайте същия вид масло, който се използва и за работа на редук-
тора. Едва след като бъдат отстранени всички остатъци, може да се налее
прясно масло.

• Вземете положението на болта за нивото на маслото и за изпускане на мас-
лото както и на обезвъздушителя от документацията на поръчката.
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• Ниво на маслото над маркировката макс. може да е признак за проникнала
външна течност (напр. вода). Ниво на маслото под маркировката мин. може
да е признак за липса на плътност. Потърсете и отстранете причината преди
новото пълнене.

• При необходимост изпразнете съседните уреди, напр. филтър и тръбопрово-
ди.

• Сменете повредените уплътнения на болта за изпускане на маслото.
• Ако има налични, почистете магнитните болтове за изпускане на маслото и

пръчицата за измерване на нивото на маслото с магнитен връх.
• При редуктори с маслено циркулационно смазване и маслозахранващи инс-

талации изпразнете маслопроводната система съгласно предписанията на
производителя в упътването за техническа поддръжка.

• Елементите за проверка на нивото на маслото, изпускане на маслото и отво-
рите за наливане на масло са обозначени на редуктора със символи за безо-
пасност.

• При наливане на маслото използвайте филтър за наливане (финост на фил-
търа макс. 25 µm).

• Незабавно попийте маслото, което изтича отстрани. Изхвърлете отработено-
то масло според действащите предписания.

7.6.2 Основни редуктори

[1]

[2]

4605382667

Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).
1. Поставете достатъчно голям сборен съд под отвора за изпускане на маслото

[1].
2. Махнете болта(овете) за наливане на масло [2] / обезвъздушител.
3. Отворете крана за изпускане на маслото [1] и изпуснете маслото изцяло

в сборния съд.
4. Затворете крана за изпускане на маслото [1].
5. Налейте ново масло от същия вид през болта за наливане на масло [2].
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• При наливане на маслото използвайте филтър за наливане (финост на фил-
търа макс. 25 µm).

• Количеството масло, посочено върху фабричната табелка, трябва да се раз-
бира като приблизително количество. Определящи за количеството масло,
което трябва да се налее, са маркировките на пръчицата за измерване на
маслото или на прозорчето за ниво на маслото, виж "глава проверка ниво на
масло" (→ 2 251).

6. Завийте отново болта(овете) за наливане на масло [2] / обезвъздушителя и
пръчицата за измерване на нивото на маслото, ако има такива.

 ВНИМАНИЕ
Опасност от изтичащ смазочен материал.
Телесни наранявания.
• Незабавно попийте маслото, което изтича отстрани.

7.6.3 Редуктор с изравнителен съд за маслото/ЕТ
Следващата фигура показва примерен редуктор с изравнителен съд за масло
в монтажно положение M5.

[3] [2] [5]

[1]

[3]
[2]

[4]

[5]

[1]

15645122571

1. Махнете болта (овете) за изпускане на маслото. Отворете крана за изпускане
на маслото [1].

УКАЗАНИЕ
Изтичането на маслото може да бъде ускорено като се свалят горните затваря-
щи елементи като пръчица за измерване на нивото на маслото [2], обезвъзду-
шител [3] или винтови пробки [4] и смяната на маслото се извърши при затоп-
лен редуктор.

2. Поставете достатъчно голям сборен съд под болта(овете) за изпускане на
маслото или крана за изпускане на маслото [1].

3. Изпуснете маслото напълно в сборния съд.
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4. Затворете болта (овете) за изпускане на масло или крана за изпускане на
маслото [1].

5. Отворете болтовете за наливане на масло. Спазвайте монтажното положе-
ние и следващите указания.

Монтажни положения M1 и M3:

[6]
[6]

9007202583734923

6. Отворете поне една от странично разположените винтови пробки [6] в горна-
та една пета (маркирана в сиво) на корпуса на редуктора.

Монтажни положения M2 и M4:

[6]

9007202581407371

7. Отворете поне една от винтовите пробки [6] на горната страна или поне една
от разположените странично в горната една пета (маркирана в сиво) на ре-
дукторния корпус винтови пробки [6].
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Монтажни положения M5 и M6:

[6]

[6]

[5]

3326671243

8. Отворете всички достъпни винтови пробки [6] от горната страна и достъпните
винтови пробки, разположени странично в горната една пета (маркирана
в сиво) на редукторния корпус.

УКАЗАНИЕ
При корпуси смесител/HA не трябва да има отворена винтова пробка на горна-
та страна на редуктора. Обезвъздушаването става през обезвъздушителя и от-
вора за наливане на масло.

9. Налейте ново масло от същия вид през един от отворите на корпуса [6] или
през изравнителния съд за маслото [5]. Ако от някой отвор излезе масло, то
той трябва да се затвори, а редукторът да продължи да се пълни, докато бъ-
де достигнато предписаното ниво на маслото в изравнителния съд за масло-
то [5].

УКАЗАНИЕ
Предварителното затопляне на маслото до макс. 40  °C ускорява процеса на
пълнене.
Редукторът може да се напълни също и с помощта на помпа.
По време на пълненето на редуктора с масло, нивото на маслото в изравнител-
ния съд за маслото [5] никога не бива да се вдига толкова високо, че маслото
в изравнителния съд за маслото [5] да прелее в обезвъздушаващите тръбопро-
води.

10. Затворете всички отвори [6] на корпуса на редуктора и на изравнителния съд
за маслото [5].

11. Преди монтажа проверете функцията на обезвъздушителя [3].
12. Завийте пръчицата за измерване на нивото на маслото [2].
13. Пуснете редуктора.
14. До достигането на работната температура проверявайте нивото на маслото

най-малко на всеки половин час. При необходимост долейте масло.
15. Оставете редуктора да се охлади до температура между 10 °C и 40 °C и от-

ново проверете нивото на маслото. Ако е необходимо, долейте масло.
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УКАЗАНИЕ
Обикновено по време на първите работни часове от редуктора се отделя и из-
лиза влезлият въздух, така че трябва да се долее масло.

 ВНИМАНИЕ
Опасност от изтичащ смазочен материал.
Телесни наранявания.
• Незабавно попийте маслото, което изтича отстрани.

7.6.4 Редуктор с помпа със свободен край на вала/SEP

УКАЗАНИЕ
• Първо прочетете документацията на производителя преди да започнете

с инспекцията / техническата поддръжка.
• Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията / тех-

ническата поддръжка".
• Спазвайте глава "Инсталация / монтаж".
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7.7 Обезвъздушител

7.7.1 Проверка и почистване на обезвъздушаването

ВНИМАНИЕ
При неправилно почистване на обезвъздушаването редукторът може да се
повреди.
Възможни материални щети.
• При следващите работи предотвратете проникването на чужди тела в ре-

дуктора.

Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).
1. Отстранете отлаганията в зоната на обезвъздушителя.
2. Ако обезвъздушителя е запушен го сменете.
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7.7.2 Сикатив филтър обезвъздушител
Надлежна работа:
Ако е възможно, използвайте филтър обезвъздушител DES-CASE само за редук-
тори, които съдържат ново, не съдържащо вода смазочно масло. Само тогава е
гарантирана максималната дълготрайност на филтъра.
Продължителността на ползване на филтрите обикновено е 12 месеца, след то-
ва трябва съответно да се сменят. Ако филтрите се експлоатират в много силно
замърсена със смазочни материали атмосфера, продължителността на ползва-
не на филтрите може да се ограничи само до два месеца или по-малко. Когато
капацитетът на филтъра е изчерпан, филтрите за обезвъздушаване DES-CASE
променят цвета си от син към розов, от долната страна на филтъра до горната
страна. Когато цветът се променя от горната страна към долната страна, се ин-
дикира, че в редуктора има голямо количество течност.
Когато основната част на филтъра за обезвъздушаване се е оцветила в розово
(или бяло след по-дълго време), трябва да смените филтъра с нов.
Примери:

Грешно.
Вода в редуктора
Намерете причината

Грешно.
Вода в редуктора
Намерете причината

Правилно Правилно
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Изхвърляне като отпадък
Когато филтърът за обезвъздушаване DES-CASE трябва да бъде сменен, той
вероятно съдържа маслена мъгла. Филтърът трябва да бъде изхвърлен като от-
падък при спазване на съответните предписания.

7.8 Напълване на уплътняващи греси

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от притискане от въртящите се части.
Смърт или тежки наранявания.
• При допълнителното смазване внимавайте да са предвидени достатъчно

мерки за безопасност.

Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).
Уплътняващите системи за допълнително смазване могат да се напълнят
с "литиево-сапунена грес" (→ 2 306). Поставете със слаб натиск около 30 g грес
според мястото за смазване, докато от уплътняващия процеп излезе нова грес.
Така старата грес се изкарва през уплътняващия процеп заедно със замърсява-
нията и пясъка.

УКАЗАНИЕ
Отстранете веднага излязлата стара грес.

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17



7 Инспекция/техническа поддръжка
Допълнително смазване на лагерите при уплътняваща система Drywell

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..268

7.9 Допълнително смазване на лагерите при уплътняваща система Drywell

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от притискане от въртящите се части.
Смърт или тежки наранявания.
• При допълнителното смазване внимавайте да са взети достатъчно предпаз-

ни мерки.

ВНИМАНИЕ
Чрез силен натиск греста между уплътняващия маншон и вала се изкарва на-
вън. Така уплътняващият маншон може да се повреди или да се изхлузи, грес-
та може да проникне в процеса на преработка.
Възможни материални щети.
• При работещ редуктор напълнете греста чрез внимателно вкарване на не-

обходимото количество грес.
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7.9.1 Универсален корпус HU

[1]

[2]

[4]

[3]

включено

изключено

18014399247940619

Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).
1. Отвийте винтовата пробка [1] на тръбата за изпускане на грес [4]. По този на-

чин излишната стара грес може да излезе.
2. Свалете защитната капачка [2]. Напълнете грес през плоския смазочен нипел

(DIN 3404 A G1/8) [3]. Количества смазочни материали според следващата
таблица. Смазочните материали, които трябва да се използват, ще намерите
в главата "Уплътняващи греси" (→ 2 306).

Типоразмер Количество
грес в g

Типоразмер Количество
грес в g

Типоразмер Количество
грес в g

X120 50 X180 – 190 110 X260 300
X130 – 140 60 X200 – 210 200 X270 – 280 450

X150 70 X220 – 230 200 X290 – 300 400
X160 – 170 90 X240 – 250 300 X310 – 320 550

3. Поставете защитната капачка [2] върху плоския смазочен нипел [3].
4. Завийте винтовата пробка [1] на тръбата за изпускане на грес [4].

УКАЗАНИЕ
Отстранете веднага излязлата стара грес.
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7.9.2 Универсален корпус HU с EBD

[1]

[2]

[4]

[3]

включено

изключено

18485252107

Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).
1. Отвийте винтовата пробка [1] на тръбата за изпускане на грес [4]. По този на-

чин излишната стара грес може да излезе.
2. Свалете защитната капачка [2]. Напълнете грес през плоския смазочен нипел

(DIN 3404 A G1/8) [3]. Количества смазочни материали според следващата
таблица. Смазочните материали, които трябва да се използват, ще намерите
в главата "Уплътняващи греси" (→ 2 306).

Типоразмер Количество грес в g Типоразмер Количество грес в g
X140 120 X180 220
X150 140 X190 220
X160 180 X200 400
X170 180 X210 400

3. Поставете защитната капачка [2] върху плоския смазочен нипел [3].
4. Завийте винтовата пробка [1] на тръбата за изпускане на грес [4].

УКАЗАНИЕ
Отстранете веднага излязлата стара грес.
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7.9.3 Корпус смесител HA

[3]

[1]

[2]

включено

изключено

15934764427

Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).
1. Развийте винтовата пробка [1]. По този начин излишната стара грес може да

излезе.
2. Свалете защитната капачка [2]. Напълнете грес през смазочния нипел [3]. Ко-

личества смазочни материали според следващата таблица. Смазочните ма-
териали, които трябва да се използват, ще намерите в главата "Уплътняващи
греси" (→ 2 306).

Типоразмер Количество грес в g Типоразмер Количество грес в g
X140 120 X160 – 170 180
X150 140 X200 – 210 400

3. Поставете защитната капачка [2] върху смазочния нипел [3].
4. Завийте винтовата пробка [1].

УКАЗАНИЕ
Отстранете веднага излязлата стара грес.
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7.10 Моторна помпа/ONP
Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Моторна помпа /ONP", който се съдържа в документацията на производителя,
преди да започнете с инспекцията / техническата поддръжка.

7.11 Моторна помпа/ONP1L
Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Моторна помпа/ONP1L", който се съдържа в документацията на производите-
ля, преди да започнете с инспекцията / техническата поддръжка.

7.12 Моторна помпа/ONP1
Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Моторна помпа/ONP1", който се съдържа в документацията на производителя,
преди да започнете с инспекцията / техническата поддръжка.

7.13 Помпа със свободен край на вала/SEP
Спазвайте начина на процедиране, който е описан в главата "Инсталация / мон-
таж" и документацията на производителя.

7.14 Вентилатор/FAN

Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).
1. Демонтирайте капака на вентилатора.
2. Почистете перката на вентилатора, капака на вентилатора и защитната ре-

шетка, от захванатите замърсявания, например с твърда четка.
3. Преди повторен пуск на вентилатора гарантирайте, че капакът на вентилато-

ра е правилно монтиран. Вентилаторът не бива да опира в капака на венти-
латора. 23
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7.15 Осов вентилатор

 ВНИМАНИЕ
При монтажа и демонтажа защитният капак може да се плъзне.
Опасност от премазване от падащи предмети.
• Осигурете защитния капак от плъзгане при монтажа и демонтажа.

ВНИМАНИЕ
Чрез неправилен монтаж след демонтаж на капака на вентилатора (напр. за
инспекция), вентилаторът може да се повреди.
Възможни материални щети.
• Повторният монтаж на защитния капак след демонтаж може да се извърш-

ва само с оригинални части на SEW при спазване на определените мерки
за разстояния към вентилатора. Ако не спазвате това, може да се стигне до
допир на осовия вентилатор със защитния капак. Не отделяйте осовия вен-
тилатор от главината на вентилатора. Това може да се извършва само от
специализиран персонал.

7.15.1 Демонтаж на половината защитен капак
Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).
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1. Половин защитен капак
[1]

[2]

[4]

[2]

[3]

[1]

A

13270713483

1. Разхлабете 2 болта [1].
2. Разхлабете 2 болта [2].
3. Разхлабете 3 болта [3].
4. Разхлабете 2 болта [4].
5. Свалете половината защитен капак A.
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2. Половин защитен капак
[1]

[1]

C

B

D

13272061707

1. Разхлабете 2 болта [1].
2. Свалете половините защитен капак BCD.

7.15.2 Монтаж на половината защитен капак
Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).
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1. Половин защитен капак
[1]

[2]

[1]

C

B

13276191371

1. Завийте ламарината C и половината защитен капак B с болтовете [1] към ре-
дуктора.

2. Завийте 2 болта [2].

2. Половин защитен капак

1. Завийте половината защитен капак A с 2 болта [1].
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2. Завийте 2 болта [2].
[2][2]

[1]

A

[1]

13276194187
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3. Завийте 3 болта [3].
4. Завийте ламарината D с 4 болта [4].

[4]

[3]

D

13276965003
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7.16 Водоохлаждащ капак/CCV

7.16.1 Инструкции за безопасност

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от изгаряне поради среди под налягане и нагорещени части.
Тежки телесни наранявания.
• Преди работи по демонтажа на водоохлаждащия капак изпуснете налягане-

то от всички системи. Осигурете ги според действащите разпоредби за
предпазване от злополуки.

• При допир до нагорещени части (напр. захранващи тръбопроводи) на водо-
охлаждащия капак може да се получат изгаряния. Преди да демонтирате
водоохлаждащия капак и захранващите тръбопроводи първо трябва да ос-
тавите частите да се охладят.

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреждане на компоненти на водоохлаждащия капак.
Възможни материални щети.
• За употребата на подходящи почистващи препарати се консултирайте със

SEW-EURODRIVE.
• Преди повторния пуск обезвъздушете надлежно водоохлаждащия капак и

свързаните системи.

ВНИМАНИЕ
Опасност от замърсяване на материала.
Възможни материални щети.
• Опитът показва, че не е възможно отстраняване на почистващия препарат

без остатък. Затова при избора на почистващи препарати внимавайте съв-
местимостта на между почистващия препарат и материала да е гарантира-
на.

ВНИМАНИЕ
Опасност от разрушаване на компоненти на водоохлаждащия капак.
Възможни материални щети.
• За да се изключат повреди от неправилното третиране на функционалните

компоненти, преди употребата на други подобни агресивни почистващи пре-
парати по принцип се консултирайте със SEW-EURODRIVE.

ВНИМАНИЕ
Опасност от замърсяване от изпуснати материали.
Възможни материални щети.
• При изпускане на материали те не бива да попадат в почвата или канализа-

цията. Те трябва да се съберат и изхвърлят съгласно действащите разпо-
редби за защита на околната среда в обезопасени контейнери.
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7 Инспекция/техническа поддръжка
Водоохлаждащ капак/CCV
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7.16.2 Демонтаж
Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).
1. Отделете движението напред и връщането на студената вода от водоохлаж-

дащия капак.
2. Отворете ревизионния капак.
3. Демонтирайте водоохлаждащия капак с уплътнението.
4. Проверете водоохлаждащия капак за отлагания.

УКАЗАНИЕ
Почистете слабите замърсявания на водоохлаждащия капак с подходящ почис-
тващ препарат. При особено силни замърсявания заменете водоохлаждащия
капак с нов. Консултирайте се със SEW-EURODRIVE

5. Поставете водоохлаждащия капак в редукторния корпус.
6. Нанесете по повърхността на ръба на охлаждащия капак Loctite® 5188.
7. Поставете уплътнението.
8. Поставете ревизионния капак и го подравнете.
9. Завинтете болтовете и ги затегнете на два пъти отвътре навън. Спазвайте

глава "Въртящи моменти на затягане".
10. Свържете отново движението напред и връщането на студената вода с водо-

охлаждащия капак.
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7.17 Водоохлаждащ патрон/CCT
Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).

УКАЗАНИЕ
Правете ремонт на сноповете тръби на водоохлаждащия патрон само в краен
случай. Консултирайте се със SEW-EURODRIVE. Анализирайте и съобщете за
изключванията.

7.17.1 Интервали за техническа поддръжка
Дълготрайността на водоохлаждащия патрон зависи до голяма степен от качест-
вото на материалите и техните съставки. Операторът е отговорен за определя-
нето на интервалите за техническа поддръжка. За целта използвайте определе-
ните по време на експлоатацията параметри на производителността и данни за
производителността.
Определяйте интервалите за техническа поддръжка, така че загубата на мощ-
ност на водоохлаждащия патрон да не вреди на експлоатацията на съоръжение-
то.

7.17.2 Почистване
За определянето на интервалите за почистване използвайте определените по
време на експлоатацията параметри на производителност и данни за производи-
телност. Интервалите трябва да се определят така, че загубата на мощност на
водоохлаждащия патрон да не вреди на експлоатацията на съоръжението.
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7 Инспекция/техническа поддръжка
Водоохлаждащ патрон/CCT
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Инструкции за безопасност

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от изгаряне поради среди под налягане и нагорещени части.
Тежки телесни наранявания.
• Преди работи по демонтажа на водоохлаждащия патрон изпуснете наляга-

нето от всички системи. Осигурете ги според действащите разпоредби за
предпазване от злополуки.

• При допир до нагорещени части (например захранващи тръбопроводи) на
водоохлаждащия патрон може да се получат изгаряния. Преди да демонти-
рате водоохлаждащите патрони и захранващите тръбопроводи, трябва да
оставите частите най-напред да се охладят.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При почистването на водоохлаждащия патрон с почистващи препарати като
солна киселина и други подобни почистващи препарати при неспазване на
действащите разпоредби за безопасност на труда може да се стигне до разяж-
дане на части от тялото и увреждане на зрението.
Тежки телесни наранявания.
• Затова при работа с почистващи препарати задължително спазвайте дейст-

ващите разпоредби за безопасност на труда. По време на работа с агресив-
ни почистващи материали носете защитно работно облекло, защитни ръка-
вици и при необходимост защитни очила и маска за дихателна защита.

ВНИМАНИЕ
Опасност от разрушаване на компоненти на водоохлаждащия патрон.
Възможни материални щети.
• За да се изключат повреди от неправилното третиране на водоохлаждащия

патрон, преди употребата на други подобни агресивни почистващи препара-
ти по принцип се консултирайте със SEW-EURODRIVE.

ВНИМАНИЕ
Опасност от замърсяване на материала.
Възможни материални щети.
• Опитът показва, че не е възможно отстраняване на почистващия препарат

без остатък. Затова при избора на почистващи препарати внимавайте съв-
местимостта на между почистващия препарат и материала да е гарантира-
на.

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреждане на компоненти на водоохлаждащия патрон.
Възможни материални щети.
• Преди повторния пуск обезвъздушете надлежно водоохлаждащия патрон и

свързаните системи.
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Водоохлаждащ патрон/CCT
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ВНИМАНИЕ
Опасност от замърсяване от изпуснати материали.
Възможни материални щети.
• При изпускане на материали те не бива да попадат в почвата или канализа-

цията. Те трябва да се съберат и изхвърлят съгласно действащите разпо-
редби за защита на околната среда в обезопасени контейнери.

Демонтаж
Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).
1. Изпуснете налягането от водоохлаждащия патрон и свързаните системни

тръбопроводи. Затворете ги със съответен вентил.
2. Изпуснете редукторното масло изцяло преди "демонтажа" (→ 2 259).
3. Изпуснете охлаждащия материал изцяло посредством предвидените за това

изпускателни болтове и/или изпускателни кранове.
4. Развийте водоохлаждащия патрон само с шестостен на дъното на тръбата и

го демонтирайте.
5. Махнете плоското уплътнение. Почистете уплътняващите повърхности без

остатък от остатъците от уплътнения.
• ВНИМАНИЕ! Уплътняващите повърхности не бива да се повреждат.

Възможни материални щети.
– Повреди по уплътняващите повърхности могат да предизвикат липса

на плътност!
6. Почистете водоохлаждащия патрон.
7. Поставете ново уплътнение, внимавайте за правилното положение. Сменете

O-пръстена, ако има наличен.
8. Намажете 2-та хода на резбата с LOCTITE® 577 и затегнете водоохлаждащия

патрон само с шестостен за дъното на тръбата.
9. Свържете отново движението напред и връщането на охлаждащата вода с

водоохлаждащия патрон.
10. Налейте ново масло от същия вид през болта за наливане на масло (иначе

се консултирайте със SEW-сервиз).
• При наливане на маслото използвайте филтър за наливане (финост на

филтъра макс. 25 µm).
• Налейте количество масло според данните върху фабричната табелка.

Количеството масло, посочено върху фабричната табелка, е ориентиро-
въчна стойност.

• Проверете правилното ниво на маслото.
11. Преди повторно включване обезвъздушете тръбопроводите на съоръжение-

то.

Вътрешно почистване на водоохлаждащия патрон
Спазвайте указанията в предходната глава.
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ВНИМАНИЕ
Опасност от корозия поради драскотини.
Възможни материални щети.
• Драскотините по вътрешната повърхност на снопа от тръби могат да дове-

дат до засилена корозия. При вътрешно почистване използвайте четка
с меки косми.

ВНИМАНИЕ
Опасност от повреждане на компоненти на водоохлаждащия патрон.
Възможни материални щети.
• За употребата на подходящи почистващи препарати се консултирайте със

SEW-EURODRIVE.

За почистването се препоръчват следните мерки:
• За отстраняване на отлаганията от котлен камък от вътрешната страна на

тръбите може да се използва смес от 50 % солна киселина с инхибитори и
50 % вода.

• Вътрешното почистване на снопа от тръби при Ø на тръбата > 5 mm може да
се извърши с четка. При това се уверете, че използвате четка с меки косми,
за да не се надраска повърхността на стените на тръбата.

• За отстраняване на отлагания от котлен камък с други почистващи препарати
е необходима консултация със SEW-EURODRIVE.

• След приключване на работите по почистването се уверете, че всички почис-
тващи препарати са отстранени от тръбите по възможност без остатък, пре-
ди водоохлаждащият патрон отново да бъде пуснат в експлоатация.
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7.18 Маслено-воден охладител при смазване чрез потапяне/OWC

Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Маслено-воден охладител при смазване чрез потапяне/OWC", който се съдър-
жа в документацията на производителя, преди да започнете с инсталацията /
техническата поддръжка.

7.19 Маслено-въздушен охладител при смазване чрез потапяне/OAC

Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Маслено-въздушен охладител при смазване чрез потапяне/OAC", който се съ-
държа в документацията на производителя, преди да започнете с инспекцията /
техническата поддръжка.

7.20 Маслено-воден охладител при смазване под налягане/OWP

Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Маслено-воден охладител при смазване под налягане/OWP", който се съдържа
в документацията на производителя, преди да започнете с инспекцията / техни-
ческата поддръжка.

7.21 Маслено-въздушен охладител при смазване под налягане/OAP

Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).

УКАЗАНИЕ
Първо прочетете документа допълнение към ръководството за експлоатация
"Маслено-въздушен охладител при смазване под налягане/OAP", който се съ-
държа в документацията на производителя, преди да започнете с инспекцията /
техническата поддръжка.
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7 Инспекция/техническа поддръжка
Нагревател за маслото/OH

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..286

7.22 Нагревател за маслото/OH

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от токов удар!
Смърт или тежки телесни наранявания!
• Преди започване на работите изключете нагревателя за маслото от напре-

жението.
• Осигурете нагревателя за маслото срещу нежелателно включване.

Спазвайте указанията в глава "Предварителни работи по инспекцията /
техническата поддръжка" (→ 2 245).
1. Преди демонтажа на нагревателя за маслото изпуснете "маслото" (→ 2 259).
2. ВНИМАНИЕ! При неправилно почистване на нагревателя за масло могат да

се повредят нагряващите елементи. Възможни материални щети. Не разру-
шавайте нагряващите елементи чрез драскане или стъргане! Почиствайте
тръбовидните нагряващи елементи с разтворител. Сменете дефектните наг-
ряващи елементи.
Демонтирайте нагревателя за маслото.

3. Намажете 2-та хода на резбата с LOCTITE® 577 и затегнете нагревателя за
маслото само с шестостен за дъното на тръбата.

4. Затворете крана за изпускане на маслото.
5. Налейте ново масло от същия вид през болта за наливане на масло (иначе

се консултирайте със SEW-сервиз).
• При наливане на маслото използвайте филтър за наливане (финост на фил-

търа макс. 25 µm).
• Налейте количество масло според данните върху фабричната табелка. Коли-

чеството масло, посочено върху фабричната табелка, е ориентировъчна
стойност.

• Проверете отново коректното ниво на масло, виж глава "Проверка ниво на
масло" (→ 2 251).

6. Свържете нагревателя за маслото.

7.23 Разделен корпус

Ако при работи по техническата поддръжка разделеният редукторен корпус бъде
разделен, трябва да се внимава
• разделителната фуга да бъде запълнена отново внимателно,
• болтовите сглобки да бъдат затегнати с въртящите моменти на затягане, по-

сочени в "Глава Въртящи моменти на затягане" (→ 2 116).
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7.24 Маслен филтър

УКАЗАНИЕ
Спазвайте ръководството за експлоатация на производителя на маслен фил-
тър.

[1]

15800209419

[1] Маслен филтър
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8 Разрешени смазочни материали
Избор на смазочни материали
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8 Разрешени смазочни материали
Тази глава описва разрешените смазочни материали и разрешените температу-
ри при употреба на индустриалните редуктори на SEW-EURODRIVE.

8.1 Избор на смазочни материали
При избор на смазочен материал спазвайте следните указания.

ВНИМАНИЕ
При неправилен избор на смазочни материали редукторът може да се повре-
ди.
Възможни материални щети.
• Спазвайте следващите указания.

• Вискозитетът и видът на маслото за употреба (минерално / синтетично) се
определя от SEW-EURODRIVE според поръчката и се отбелязва в потвърж-
дението на поръчката както и върху фабричната табелка на редуктора.
Ако се използват различни смазочни материали в редукторите и/или при дру-
ги от препоръчаните температурни обхвати, то гаранцията отпада. Изключе-
ния има при разрешения в зависимост от приложението, които трябва да бъ-
дат писмено потвърдени от SEW‑EURODRIVE.
Тази препоръка за смазочен материал в таблицата за смазочните материали
в никакъв случай не представлява разрешение в смисъла на гаранция за ка-
чество на смазочния материал от съответния доставчик. Всеки производител
на смазочни материали е лично отговорен за качеството на продукта си!

• Маслата от еднакъв клас вискозитет на различни производителя нямат ед-
накви характеристики. Особено минималните допустими температури на мас-
лената баня са специфични за различните производители. Тези температури
са представени в таблиците на производителите.

• Минималните разрешени температури на маслената баня зависят от използ-
вания вид смазване. Тези температури са представени в таблиците на произ-
водителите. Стойностите отговарят на максималния вискозитет на отделните
смазочни материали.

• Посочените в таблиците със смазочните материали стойности са в сила към
момента на отпечатването на този документ. Данните на смазочните матери-
али са предмет на динамична промяна от страна на производителите на сма-
зочни материали. Актуална информация относно смазочните материали ще
намерите на:
www.sew-eurodrive.de/schmierstoffe

• Не смесвайте синтетичните смазочни материали един с друг и с минерални
смазочни материали!

• Проверете съвместимостта на използваните грес и масло.
• Моля, спазвайте указанията за безопасност в отделните глави!
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8.2 Структура на таблиците и съкращения

S0 S0

S0 S0

S0 S0

Optigear

BM 150

Alpha

SP 150

VG 150 1)

VG 320

DIN (ISO)

API

ISO,SAE

NLGI

CLP

VG 220
Alpha

SP 220

Optigear

BM 220

Alpha

SP 320
Optigear

BM 320

-10

+5

+15

+85

-15

0

+10

+75

-20

-5

+5

+65

-20

-5

+5

+65

-15

0

+10

+75

-10

+5

+15

+80

[1]

[2]

9007217174587531

[1] Клас вискозитет
[2] Тип смазочен материал

Съкращения

Симво-
ли

Обозначение

CLP = минерално масло

CLP HC = синтетични полиалфаолефини (PAO)

Е = масло на базата на естери

= минерален смазочен материал

= синтетичен смазочен материал

= смазочен материал за хранително-вкусовата промишленост (NSF
H1-съобразно)

OilOil

= Био-масло (смазочен материал за селското, горското и водното
стопанство)

1) = смазочните материали могат да се използват, само ако сервизни-
ят фактор Fs ≥ 1.3

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17
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8.3 Разяснение към отделните смазочни материали

SEW070040013

-20

-5

+5

xyz

+65

[5]

[1]

[2]

[3]

[4]

[6]

[7]

18014416413363467

[1] Най-ниска температура студен старт в °C при смазване чрез потапяне*
[2] Най-ниска температура студен старт в °C за задвижващи механизми

с помпи до макс. вискозитет на маслото от 5000 cSt*
[3] Най-ниска температура студен старт в °C за задвижващи механизми

с помпи до макс. вискозитет на маслото от 2000 cSt*
[4] Търговски наименования
[5] Производител
[6] Най-висока температура на маслената баня в °C! НЕ ТРЯБВА ДА СЕ НАД-

ВИШАВА!
[7] Допуски

*Маслото трябва при по-ниска температура, напр. с помощта на нагревател за
масло, да се загрее до посочената минимална температура. В следващата глава
може да се вземе максималния разрешен вискозитет на маслото според типа
помпа.

8.4 Разяснения към маслозахранващи инсталации и вискозитет масло
Следващите смазвания под налягане са разчетени за вискозитет на масло от
2 000 cSt.:
• Моторна помпа за смазване под налягане/ONP
• Моторна помпа вкл. охладител на въздуха за смазване под налягане/OAP
• Моторна помпа вкл. охладител за вода за смазване под налягане/OWP
• Помпа със свободен край на вала за смазване под налягане/SEP при редук-

тор смесител HA
Следващите смазвания под налягане са разчетени за вискозитет на масло от
5 000 cSt.:
• Моторна помпа за смазване под налягане/ONPL
• Моторна помпа за смазване под налягане/ONP1L
• Помпи със свободен край на вала в изпълнения корпус HU, HH и HT
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8.5 Таблици на смазочните материали
Таблицата със смазочни материали е в сила в деня на отпечатването на този
документ, моля вземете актуалната таблица на www.sew-eurodrive.de/смазочни
материали.
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Таблицата със смазочни материали е в сила в деня на отпечатването на този
документ, моля вземете актуалната таблица на www.sew-eurodrive.de/смазочни
материали.
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Таблицата със смазочни материали е в сила в деня на отпечатването на този
документ, моля вземете актуалната таблица на www.sew-eurodrive.de/смазочни
материали.
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Хоризонтален и универсален корпус HH/HU
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8.6 Хоризонтален и универсален корпус HH/HU

УКАЗАНИЕ
• Дадените количества за пълнене са ориентировъчни. Точните стойности ва-

рират в зависимост от броя степени и предавателното число.
• Определяща за количеството масло, което трябва да се налее е маркировка-

та на пръчицата за измерване на маслото или на прозорчето за ниво на мас-
лото.

• При нестандартни монтажни положения зададеното върху фирмената табе-
ла количество на напълване смазочен материал може да се различава от
стандарта. Данните количество на напълване върху фирмената табела е
ориентировъчна стойност. Определящи за правилното ниво на запълване,
са маркировките на пръчицата за измерване на маслото или на прозорчето
за ниво на маслото.

8.6.1 Количества масло за монтажно положение M1

X.F..
X2F.. Количество масло в л. X3F.. Количество масло в л. X4F.. Количество масло в л.

Смазване
чрез потапяне

Смазване
под наляга-

не

Смазване
чрез потапя-

не

Смазване
под налягане

Смазване
чрез потапя-

не

Смазване
под налягане

X2F100 14 - X3F100 15 - X4F100 - -
X2F110 15 - X3F110 16 - X4F110 - -
X2F120 22 - X3F120 22 - X4F120 19 -
X2F130 24 - X3F130 25 - X4F130 19 -
X2F140 37 - X3F140 36 - X4F140 33 -
X2F150 39 - X3F150 38 - X4F150 33 -
X2F160 63 63 X3F160 61 61 X4F160 57 57
X2F170 63 63 X3F170 61 61 X4F170 57 57
X2F180 79 79 X3F180 80 80 X4F180 77 77
X2F190 83 83 X3F190 82 82 X4F190 80 80
X2F200 110 110 X3F200 110 110 X4F200 97 97
X2F210 110 110 X3F210 110 110 X4F210 97 97
X2F220 145 145 X3F220 150 150 X4F220 150 150
X2F230 145 145 X3F230 150 150 X4F230 150 150
X2F240 180 180 X3F240 180 180 X4F240 165 165
X2F250 180 180 X3F250 182 182 X4F250 172 172
X2F260 284 284 X3F260 287 287 X4F260 290 290
X2F270 285 285 X3F270 288 288 X4F270 295 295
X2F280 335 335 X3F280 350 350 X4F280 325 325
X2F290 410 410 X3F290 415 415 X4F290 415 415
X2F300 410 410 X3F300 418 418 X4F300 425 425
X2F310 555 555 X3F310 545 545 X4F310 537 537
X2F320 555 555 X3F320 545 545 X4F320 537 537
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X.K..
X2K.. Количество масло в л. X3K.. Количество масло в л. X4K.. Количество масло в л.

Смазване
чрез потапя-

не

Смазване
под наляга-

не

Смазване
чрез потапя-

не

Смазване
под наляга-

не

Смазване
чрез потапя-

не

Смазване
под налягане

X2K100 12 - X3K100 12 - X4K100 - -
X2K110 12 - X3K110 14 - X4K110 - -
X2K120 17 - X3K120 20 - X4K120 25 -
X2K130 17 - X3K130 22 - X4K130 23 -
X2K140 26 - X3K140 34 - X4K140 36 -
X2K150 29 - X3K150 34 - X4K150 39 -
X2K160 47 47 X3K160 59 59 X4K160 65 65
X2K170 47 47 X3K170 59 59 X4K170 65 65
X2K180 64 64 X3K180 74 74 X4K180 81 81
X2K190 68 68 X3K190 77 77 X4K190 84 84
X2K200 87 87 X3K200 105 105 X4K200 107 107
X2K210 87 87 X3K210 105 105 X4K210 109 109
X2K220 135 135 X3K220 135 135 X4K220 145 145
X2K230 135 135 X3K230 139 139 X4K230 145 145
X2K240 170 170 X3K240 175 175 X4K240 181 181
X2K250 170 170 X3K250 175 175 X4K250 181 181
X2K260 - - X3K260 279 279 X4K260 275 275
X2K270 - - X3K270 279 279 X4K270 275 275
X2K280 - - X3K280 330 330 X4K280 335 335
X2K290 - - X3K290 432 432 X4K290 425 425
X2K300 - - X3K300 432 432 X4K300 425 425
X2K310 - - X3K310 540 540 X4K310 545 545
X2K320 - - X3K320 540 540 X4K320 545 545

X.T..
X3T.. Количество масло в л. X4T.. Количество масло в л.

Смазване
чрез потапяне

Смазване
под наляга-

не

Смазване
чрез плиска-

не

Смазване
чрез потапя-

не

Смазване
под наляга-

не

Смазване
чрез плиска-

не
X3T100 13 - - X4T100 - - -
X3T110 14 - - X4T110 - - -
X3T120 20 - - X4T120 20 - -
X3T130 21 - - X4T130 21 - -
X3T140 33 - - X4T140 31 - -
X3T150 34 - - X4T150 32 - -
X3T160 60 51 - X4T160 54 54 -
X3T170 60 51 - X4T170 54 54 -
X3T180 75 65 - X4T180 75 75 -
X3T190 75 65 - X4T190 75 75 -
X3T200 100 85 - X4T200 95 95 -
X3T210 100 85 - X4T210 95 95 -
X3T220 - 135 315 X4T220 - 205 325
X3T230 - 135 315 X4T230 - 205 325
X3T240 - 165 395 X4T240 - 260 400
X3T250 - 165 395 X4T250 - 260 400
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8.6.2 Количества масло за монтажно положение M3

X.F..
X2F.. Количество мас-

ло в л.
X3F.. Количество мас-

ло в л.
X4F.. Количество мас-

ло в л.
Смазване чрез

потапяне
Смазване чрез

потапяне
Смазване чрез

потапяне
X2F100 14 X3F100 14 X4F100 -
X2F110 15 X3F110 16 X4F110 -
X2F120 20 X3F120 20 X4F120 24
X2F130 22 X3F130 23 X4F130 26
X2F140 37 X3F140 38 X4F140 42
X2F150 37 X3F150 38 X4F150 42
X2F160 62 X3F160 64 X4F160 82
X2F170 62 X3F170 64 X4F170 82
X2F180 77 X3F180 78 X4F180 108
X2F190 80 X3F190 82 X4F190 105
X2F200 105 X3F200 110 X4F200 140
X2F210 105 X3F210 110 X4F210 140
X2F220 130 X3F220 145 X4F220 185
X2F230 135 X3F230 145 X4F230 185
X2F240 175 X3F240 180 X4F240 231
X2F250 175 X3F250 180 X4F250 227
X2F260 280 X3F260 275 X4F260 360
X2F270 280 X3F270 275 X4F270 360
X2F280 335 X3F280 335 X4F280 425
X2F290 410 X3F290 405 X4F290 520
X2F300 410 X3F300 405 X4F300 520
X2F310 555 X3F310 545 X4F310 690
X2F320 555 X3F320 545 X4F320 690

X.K..
X2K.. Количество

масло в л.
X3K.. Количество масло в л. X4K.. Количество

масло в л.
Смазване

чрез потапя-
не

Смазване
чрез потапя-

не

Смазване
чрез плис-

кане

Смазване
чрез потапя-

не
X2K100 12 X3K100 17 29 X4K100 -
X2K110 12 X3K110 15 29 X4K110 -
X2K120 16 X3K120 20 - X4K120 20
X2K130 17 X3K130 23 - X4K130 23
X2K140 25 X3K140 34 - X4K140 36
X2K150 28 X3K150 35 - X4K150 38
X2K160 46 X3K160 59 - X4K160 60
X2K170 46 X3K170 59 - X4K170 60
X2K180 62 X3K180 77 - X4K180 77
X2K190 64 X3K190 80 - X4K190 78
X2K200 82 X3K200 100 - X4K200 110
X2K210 82 X3K210 108 - X4K210 110
X2K220 140 X3K220 130 - X4K220 145
X2K230 140 X3K230 125 - X4K230 145
X2K240 175 X3K240 170 - X4K240 175
X2K250 175 X3K250 170 - X4K250 180
X2K260 - X3K260 260 - X4K260 275
X2K270 - X3K270 260 - X4K270 275
X2K280 - X3K280 330 - X4K280 335
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X2K.. Количество
масло в л.

X3K.. Количество масло в л. X4K.. Количество
масло в л.

Смазване
чрез потапя-

не

Смазване
чрез потапя-

не

Смазване
чрез плис-

кане

Смазване
чрез потапя-

не
X2K290 - X3K290 405 - X4K290 415
X2K300 - X3K300 405 - X4K300 415
X2K310 - X3K310 540 - X4K310 545
X2K320 - X3K320 540 - X4K320 545

X.T..
X3T.. Количество масло в л. X4T.. Количество масло в л.

Смазване
чрез потапяне

Смазване
чрез плиска-

не

Смазване
чрез потапя-

не

Смазване
чрез плиска-

не
X3T100 - 36 X4T100 - -
X3T110 - 36 X4T110 - -
X3T120 - 46 X4T120 - 50
X3T130 - 47 X4T130 - 53
X3T140 - 79 X4T140 - 79
X3T150 - 81 X4T150 - 81
X3T160 - 139 X4T160 - 143
X3T170 - 139 X4T170 - 143
X3T180 - 175 X4T180 - 180
X3T190 - 175 X4T190 - 180
X3T200 - 235 X4T200 - 230
X3T210 - 235 X4T210 - 240
X3T220 120 - X4T220 120 -
X3T230 120 - X4T230 120 -
X3T240 155 - X4T240 155 -
X3T250 155 - X4T250 155 -
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8.6.3 Количества масло за монтажни положения M5 и M6
При комбинации редуктор в монтажни положения M5 или M6 спазвайте при
смазване под налягане и нагряване на масло, че количествата масло трябва да
бъдат увеличени с около 20 %. Моля, спазвайте данните върху фабричната та-
белка.

X.F..
X2F..1) Количество масло в л. X3F..1) Количество масло в л. X4F..1) Количество масло в л.

Смазва-
не чрез
плиска-

не

Смазва-
не под

налягане

Смазва-
не под

налягане
с Drywell

Смазва-
не чрез

плискане

Смазва-
не под

налягане

Смазва-
не под

налягане
с Drywell

Смазва-
не чрез
плиска-

не

Смазва-
не под
наляга-

не

Смазва-
не под

налягане
с Drywell

X2F100 33 - - X3F100 33 - - X4F100 - - -
X2F110 34 - - X3F110 34 - - X4F110 - - -
X2F120 48 17 - X3F120 47 17 - X4F120 43 17 -
X2F130 52 20 13 X3F130 50 20 15 X4F130 50 18 13
X2F140 79 36 - X3F140 77 38 - X4F140 74 25 -
X2F150 84 38 22 X3F150 85 36 24 X4F150 78 26 20
X2F160 157 60 - X3F160 151 58 - X4F160 142 44 -
X2F170 157 60 39 X3F170 151 58 38 X4F170 142 44 38
X2F180 185 74 51 X3F180 184 71 54 X4F180 174 66 51
X2F190 190 77 56 X3F190 190 73 56 X4F190 180 68 53
X2F200 255 110 77 X3F200 245 110 71 X4F200 235 105 70
X2F210 255 110 77 X3F210 245 110 72 X4F210 236 105 70
X2F220 340 130 97 X3F220 317 125 95 X4F220 320 155 95
X2F230 340 130 97 X3F230 317 125 95 X4F230 320 155 95
X2F240 415 160 105 X3F240 405 150 113 X4F240 415 190 115
X2F250 415 160 105 X3F250 405 150 113 X4F250 415 190 115
X2F260 - 225 197 X3F260 - 215 188 X4F260 - 255 191
X2F270 - 225 197 X3F270 - 215 188 X4F270 - 255 191
X2F280 - 270 239 X3F280 - 265 235 X4F280 - 310 235
X2F290 - 305 289 X3F290 - 300 280 X4F290 - 395 278
X2F300 - 305 289 X3F300 - 300 280 X4F300 - 395 278
X2F310 - 421 421 X3F310 - 404 404 X4F310 - 520 398
X2F320 - 421 421 X3F320 - 404 404 X4F320 - 520 398
1) В случай на изпълнение EBD с универсален корпус трябва да се прибавят допълнителните количества масло от таблицата

"Допълнителни количества масло за универсален корпус с удължено разстояние между лагери (EBD)"

X.K..
X2K..1) Количество масло в л. X3K..1) Количество масло в л. X4K..1) Количество масло в л.

Смазва-
не чрез
плиска-

не

Смазва-
не под

налягане

Смазва-
не под

налягане
с Drywell

Смазва-
не чрез

плискане

Смазва-
не под

налягане

Смазва-
не под

налягане
с Drywell

Смазва-
не чрез
плиска-

не

Смазва-
не под
наляга-

не

Смазва-
не под

налягане
с Drywell

X2K100 30 - - X3K100 34 - - X4K100 - - -
X2K110 29 - - X3K110 34 - - X4K110 - - -
X2K120 41 17 - X3K120 46 17 - X4K120 46 20 -
X2K130 43 17 13 X3K130 52 18 14 X4K130 48 23 13
X2K140 61 26 - X3K140 80 34 - X4K140 77 37 -
X2K150 64 27 19 X3K150 81 36 20 X4K150 83 38 20
X2K160 129 50 - X3K160 143 55 - X4K160 147 61 -
X2K170 129 50 34 X3K170 143 55 38 X4K170 147 61 38
X2K180 155 62 41 X3K180 177 72 55 X4K180 179 80 55
X2K190 155 62 41 X3K190 182 76 55 X4K190 188 87 55
X2K200 210 87 62 X3K200 242 97 76 X4K200 241 115 76
X2K210 210 87 62 X3K210 245 105 81 X4K210 244 115 76
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8Разрешени смазочни материали
Хоризонтален и универсален корпус HH/HU

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 299

X2K..1) Количество масло в л. X3K..1) Количество масло в л. X4K..1) Количество масло в л.
Смазва-
не чрез
плиска-

не

Смазва-
не под

налягане

Смазва-
не под

налягане
с Drywell

Смазва-
не чрез

плискане

Смазва-
не под

налягане

Смазва-
не под

налягане
с Drywell

Смазва-
не чрез
плиска-

не

Смазва-
не под
наляга-

не

Смазва-
не под

налягане
с Drywell

X2K220 335 135 137 X3K220 320 120 91 X4K220 318 155 95
X2K230 335 135 137 X3K230 320 120 91 X4K230 318 155 95
X2K240 410 160 145 X3K240 405 150 99 X4K240 415 177 116
X2K250 410 160 145 X3K250 405 150 99 X4K250 415 177 116
X2K260 - - - X3K260 - 215 190 X4K260 - 280 190
X2K270 - - - X3K270 - 215 190 X4K270 - 280 190
X2K280 - - - X3K280 - 270 241 X4K280 - 350 236
X2K290 - - - X3K290 - 305 287 X4K290 - 420 281
X2K300 - - - X3K300 - 305 287 X4K300 - 420 281
X2K310 - - - X3K310 - 416 416 X4K310 - 560 413
X2K320 - - - X3K320 - 416 416 X4K320 - 560 413
1) В случай на изпълнение EBD с универсален корпус трябва да се прибавят допълнителните количества масло от таблицата

"Допълнителни количества масло за универсален корпус с удължено разстояние между лагери (EBD)"

Допълнителни количества масло за универсален корпус HU с удължено разстояние между
лагери (EBD)

X.F.. / X.K.. Литри
140 2
150 2
160 3
170 3
180 4
190 4
200 6
210 6
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8 Разрешени смазочни материали
Хоризонтален и универсален корпус HH/HU

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..300

X.T..
X3T.. Количество масло в л. X4T.. Количество масло в л.

Смазване чрез
плискане

Смазване под
налягане

Смазване под
налягане
с Drywell

Смазване чрез
плискане

Смазване под
налягане

Смазване под
налягане
с Drywell

X3T100 36 - - X4T100 - - -
X3T110 36 - - X4T110 - - -
X3T120 46 17 - X4T120 50 18 -
X3T130 47 18 14 X4T130 53 22 14
X3T140 79 32 - X4T140 79 32 -
X3T150 81 33 20 X4T150 81 33 20
X3T160 139 53 - X4T160 143 55 -
X3T170 139 53 34 X4T170 143 55 34
X3T180 175 72 52 X4T180 180 82 52
X3T190 175 72 52 X4T190 180 82 52
X3T200 235 97 70 X4T200 240 110 68
X3T210 235 97 70 X4T210 240 110 68
X3T220 305 120 91 X4T220 310 150 94
X3T230 305 120 91 X4T230 310 150 94
X3T240 400 150 112 X4T240 405 190 112
X3T250 400 150 112 X4T250 405 190 112
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8Разрешени смазочни материали
Хоризонтален и универсален корпус HH/HU

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 301

8.6.4 Количества масло за монтажно положение M2

X.F..
X2F.. Количество масло в л. X3F.. Количество масло в л. X4F.. Количество масло в л.

Смазване чрез плискане Смазване чрез плискане Смазване чрез плискане
X2F100 23 X3F100 20 X4F100 -
X2F110 23 X3F110 22 X4F110 -
X2F120 33 X3F120 35 X4F120 29
X2F130 36 X3F130 36 X4F130 33
X2F140 58 X3F140 56 X4F140 49
X2F150 58 X3F150 57 X4F150 49
X2F160 101 X3F160 93 X4F160 82
X2F170 101 X3F170 93 X4F170 82
X2F180 125 X3F180 125 X4F180 115
X2F190 125 X3F190 125 X4F190 115
X2F200 164 X3F200 164 X4F200 152
X2F210 164 X3F210 164 X4F210 152
X2F220 225 X3F220 207 X4F220 211
X2F230 225 X3F230 207 X4F230 211
X2F240 285 X3F240 270 X4F240 275
X2F250 285 X3F250 270 X4F250 267

X.K..
X2K.. Количество масло в л. X3K.. Количество масло в л. X4K.. Количество масло в л.

Смазване чрез плискане Смазване чрез плискане Смазване чрез плискане
X2K100 18 X3K100 22 X4K100 -
X2K110 16 X3K110 19 X4K110 -
X2K120 26 X3K120 32 X4K120 33
X2K130 26 X3K130 32 X4K130 34
X2K140 38 X3K140 49 X4K140 54
X2K150 41 X3K150 49 X4K150 56
X2K160 64 X3K160 87 X4K160 88
X2K170 64 X3K170 87 X4K170 88
X2K180 92 X3K180 120 X4K180 125
X2K190 97 X3K190 122 X4K190 129
X2K200 130 X3K200 160 X4K200 165
X2K210 130 X3K210 160 X4K210 165
X2K220 200 X3K220 205 X4K220 220
X2K230 200 X3K230 205 X4K230 220
X2K240 255 X3K240 270 X4K240 280
X2K250 255 X3K250 270 X4K250 280

X.T..
X3T.. Количество масло в л. X4T.. Количество масло в л.

Смазване чрез плискане Смазване чрез плискане
X3T100 19 X4T100 -
X3T110 19 X4T110 -
X3T120 30 X4T120 36
X3T130 31 X4T130 36
X3T140 46 X4T140 55
X3T150 48 X4T150 59
X3T160 80 X4T160 89
X3T170 85 X4T170 94
X3T180 115 X4T180 120
X3T190 115 X4T190 120
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8 Разрешени смазочни материали
Хоризонтален и универсален корпус HH/HU

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..302

X3T.. Количество масло в л. X4T.. Количество масло в л.
Смазване чрез плискане Смазване чрез плискане

X3T200 150 X4T200 155
X3T210 150 X4T210 155
X3T220 205 X4T220 215
X3T230 205 X4T230 215
X3T240 265 X4T240 275
X3T250 265 X4T250 275

8.6.5 Количества масло за монтажно положение M4

X.F..
X2F.. Количество масло в л. X3F.. Количество масло в л. X4F.. Количество масло в л.

Смазване
чрез плиска-

не

Смазване под
налягане

Смазване чрез
плискане

Смазване под
налягане

Смазване чрез
плискане

Смазване под
налягане

X2F100 20 - X3F100 26 - X4F100 - -
X2F110 23 - X3F110 27 - X4F110 - -
X2F120 36 17 X3F120 37 17 X4F120 34 17
X2F130 37 19 X3F130 40 19 X4F130 40 19
X2F140 55 26 X3F140 65 26 X4F140 59 26
X2F150 62 27 X3F150 69 27 X4F150 59 27
X2F160 106 53 X3F160 120 53 X4F160 127 53
X2F170 106 53 X3F170 120 53 X4F170 127 53
X2F180 133 57 X3F180 155 57 X4F180 152 57
X2F190 135 57 X3F190 157 57 X4F190 152 57
X2F200 180 72 X3F200 197 72 X4F200 197 72
X2F210 180 72 X3F210 197 72 X4F210 197 72
X2F220 223 105 X3F220 263 105 X4F220 270 105
X2F230 223 105 X3F230 263 105 X4F230 270 105
X2F240 290 120 X3F240 335 120 X4F240 345 120
X2F250 290 120 X3F250 335 120 X4F250 345 120
X2F260 655 185 X3F260 630 185 X4F260 645 185
X2F270 655 185 X3F270 630 185 X4F270 645 185
X2F280 785 240 X3F280 775 240 X4F280 770 240
X2F290 955 260 X3F290 925 260 X4F290 940 260
X2F300 955 260 X3F300 925 260 X4F300 940 260
X2F310 1290 365 X3F310 1245 365 X4F310 1225 365
X2F320 1290 365 X3F320 1245 365 X4F320 1225 365
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8Разрешени смазочни материали
Хоризонтален и универсален корпус HH/HU

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 303

X.K..
X2K.. Количество масло в л. X3K.. Количество масло в л. X4K.. Количество масло в л.

Смазване
чрез плиска-

не

Смазване под
налягане

Смазване чрез
плискане

Смазване под
налягане

Смазване чрез
плискане

Смазване под
налягане

X2K100 30 - X3K100 34 - X4K100 - -
X2K110 29 - X3K110 34 - X4K110 - -
X2K120 41 18 X3K120 50 19 X4K120 47 18
X2K130 43 18 X3K130 53 19 X4K130 52 19
X2K140 66 26 X3K140 79 26 X4K140 82 26
X2K150 70 27 X3K150 86 29 X4K150 88 29
X2K160 136 50 X3K160 148 50 X4K160 147 50
X2K170 136 50 X3K170 148 50 X4K170 147 50
X2K180 155 57 X3K180 177 57 X4K180 188 57
X2K190 155 57 X3K190 180 57 X4K190 188 57
X2K200 210 72 X3K200 239 75 X4K200 255 72
X2K210 210 72 X3K210 239 75 X4K210 255 72
X2K220 335 105 X3K220 320 105 X4K220 335 105
X2K230 335 105 X3K230 320 105 X4K230 335 105
X2K240 410 120 X3K240 405 120 X4K240 415 120
X2K250 410 120 X3K250 405 120 X4K250 415 120
X2K260 - - X3K260 615 185 X4K260 630 185
X2K270 - - X3K270 615 185 X4K270 630 185
X2K280 - - X3K280 750 240 X4K280 775 240
X2K290 - - X3K290 930 260 X4K290 965 260
X2K300 - - X3K300 930 260 X4K300 965 260
X2K310 - - X3K310 1250 365 X4K310 1260 365
X2K320 - - X3K320 1250 365 X4K320 1260 365

X.T..
X3T.. Количество масло в л. X4T.. Количество масло в л.

Смазване чрез
плискане

Смазване под наля-
гане

Смазване чрез
плискане

Смазване под наляга-
не

X3T100 23 - X4T100 - -
X3T110 23 - X4T110 - -
X3T120 33 17 X4T120 37 17
X3T130 34 17 X4T130 39 17
X3T140 49 25 X4T140 54 25
X3T150 59 29 X4T150 55 29
X3T160 92 50 X4T160 95 50
X3T170 92 50 X4T170 95 50
X3T180 125 57 X4T180 130 57
X3T190 125 57 X4T190 130 57
X3T200 165 72 X4T200 165 72
X3T210 165 72 X4T210 165 72
X3T220 220 105 X4T220 220 105
X3T230 220 105 X4T230 220 105
X3T240 275 120 X4T240 290 120
X3T250 275 120 X4T250 290 120
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8 Разрешени смазочни материали
Термичен корпус/HT

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..304

8.7 Термичен корпус/HT
8.7.1 Количества масло за монтажно положение M1

УКАЗАНИЕ
• Дадените количества за пълнене са ориентировъчни. Точните стойности ва-

рират в зависимост от броя степени и предавателното число.
• Определяща за количеството масло, което трябва да се налее е маркировка-

та на пръчицата за измерване на маслото или на прозорчето за ниво на мас-
лото.

• При нестандартни монтажни положения зададеното върху фирмената табе-
ла количество на напълване смазочен материал може да се различава от
стандарта. Данните количество на напълване върху фирмената табела е
ориентировъчна стойност. Определящи за правилното ниво на запълване,
са маркировките на пръчицата за измерване на маслото или на прозорчето
за ниво на маслото.

X.K..
X3K.. Количество масло в л.

Смазване чрез потапяне Смазване под налягане
X3K180 117 117
X3K190 117 117
X3K200 165 165
X3K210 165 165
X3K220 229 229
X3K230 229 229
X3K240 308 308
X3K250 297 297
X3K260 480 480
X3K270 480 480
X3K280 555 555
X3K290 735 735
X3K300 735 735
X3K310 1020 1020
X3K320 1020 1020
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8Разрешени смазочни материали
Корпус смесител/HA

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 305

8.8 Корпус смесител/HA
8.8.1 Количества масло за монтажно положение M5

УКАЗАНИЕ
• Дадените количества за пълнене са ориентировъчни. Точните стойности ва-

рират в зависимост от броя степени и предавателното число.
• Определяща за количеството масло, което трябва да се налее е маркировка-

та на пръчицата за измерване на маслото или на прозорчето за ниво на мас-
лото.

• При нестандартни монтажни положения зададеното върху фирмената табе-
ла количество на напълване смазочен материал може да се различава от
стандарта. Данните количество на напълване върху фирмената табела е
ориентировъчна стойност. Определящи за правилното ниво на запълване,
са маркировките на пръчицата за измерване на маслото.

X.F..
X3F.. Количество масло в л.

Смазване чрез плискане Смазване под налягане Смазване под налягане
с Drywell

X3F140 112 61 61
X3F150 119 66 66
X3F160 176 92 92
X3F170 183 96 96
X3F180 259 133 133
X3F190 265 137 137
X3F200 391 202 202
X3F210 396 207 207
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8 Разрешени смазочни материали
Уплътняващи греси/ греси за търкалящи лагери

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..306

8.9 Уплътняващи греси/ греси за търкалящи лагери

Таблицата показва препоръчаните от SEW-EURODRIVE смазочни греси за ра-
ботна температура от -40 °C до 100 °C.

Производител Греси

Стандартна

Fuchs Renolit CX TOM 15 OEM1)

Castrol Spheerol EPL 2

Klüber Petamo GHY 133 N

Shell Gadus S2 V220 2

Texaco Mulifak EP2

Total Multis EP 2

Bremer & Leguil Cassida Grease GTS21)

OilOil
Fuchs Plantogel 21)

1) Фабрично използваните греси се използват с предимство!

УКАЗАНИЕ
• Гресите могат да се заменят само в рамките на същата група. Смесване на

различните групи не е разрешено.
• Ако ползвателят иска да използва грес, която не е посочена, негова е отго-

ворността греста да е подходяща за предвидената употреба.
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9Неизправности в режима на работа / Помощ за отстраняване
Указания за определяне на повредите

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X.. 307

9 Неизправности в режима на работа / Помощ за отстраняване
9.1 Указания за определяне на повредите

Преди да започнете с определяне на повредите спазвайте следните указания.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от премазване поради нежелателно тръгване на задвижващия меха-
низъм.
Смърт или тежки телесни наранявания.
• Извършвайте работи по редуктора, само когато той е спрял. Обезопасете

задвижващия агрегат срещу неумишлено включване. На мястото на включ-
ване поставете указателна табела, от която да е видно, че по редуктора се
работи.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от изгаряне поради нагорещяване на редуктора и редукторното мас-
ло.
Тежки телесни наранявания.
• Преди започване на работа оставете редуктора да се охлади.
• Развийте внимателно болта за проверка на нивото на маслото и болта за

изпускане на маслото.

ВНИМАНИЕ
Неправилните работи по редуктора и двигателя могат да предизвикат повреди.
Възможни материални щети.
• Разединяването на задвижващия механизъм и двигателя както и ремонтите

на задвижващи механизми от SEW‑EURODRIVE са разрешени само на ква-
лифицирани специалисти.

• Консултирайте се със сервиза на SEW-EURODRIVE.

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17



9 Неизправности в режима на работа / Помощ за отстраняване
Възможни повреди /Помощ за отстраняване

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..308

9.2 Възможни повреди /Помощ за отстраняване

Неизправност Възможна причина Мярка
Необичайни шумове в
областта на закрепва-
нето на редуктора

• Крепежните елементи на ре-
дуктора са се разхлабили

• Стегнете крепежните болтове / гайки
с предписания въртящ момент

• Сменете повредените / дефектни
крепежни болтове / гайки

Много висока работна
температура

• Твърде много масло • Контролирайте нивото на масло,
евент. коригирайте

• Маслото е остаряло • Проверете кога е била последната
смяна на масло; при необходимост
сменете маслото

• Маслото е силно замърсено • Анализирайте маслото за откриване
на причината, при необходимост взе-
мете мерки, сменете маслото

• Твърде висока температура на
околната среда

• Пазете редуктора от външно нагря-
ване (например направете сянка)

• При редуктори с вентилатор:
Отворът за влизане на въздух /
корпусът на редуктора е силно
замърсен

• Проверете отвора за влизане на въз-
дух; при необходимост почистете,
почистете корпуса на редуктора

• При редуктори с вградено ох-
лаждане: Преминаване на ох-
лаждащата течност много мал-
ко,температура на охлаждаща-
та течност много висока, отла-
гания в охладителната система

• Проверете преминаването на охлаж-
дащата течност, проверете входната
температура на охлаждащата теч-
ност и почистете охладителната сис-
тема

• Повреда в охладителната сис-
тема масло-въздух или масло-
вода

• Спазвайте отделното ръководство за
експлоатация на охладителната сис-
тема масло-вода и масло-въздух!

• Повреда във водното охлажда-
не (водоохлаждащ капак, водо-
охлаждащ патрон)

• Проверете преминаването на охлаж-
дащата вода, проверете входната
температура на охлаждащата вода и
почистете охладителната система

Твърде висока темпе-
ратура на лагерите

• Твърде малко масло • Контролирайте нивото на масло,
евент. коригирайте

• Маслото е остаряло • Проверете кога е проведена послед-
ната смяна на масло; при необходи-
мост сменете маслото

• Повреден лагер • Контролирайте лагера, при необхо-
димост сменете, консултирайте със
SEW-EURODRIVE
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Възможни повреди /Помощ за отстраняване
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Неизправност Възможна причина Мярка
Изтича масло
• на монтажния ка-

пак
• на капака на редук-

тора
• на капака на лаге-

ра
• на монтажния фла-

нец

• Уплътнението не уплътнява
на:
– Монтажен капак
– Капак на редуктора
– Капак на лагера
– Монтажен фланец

• Затегнете болтовете на съответния
капак, наблюдавайте редуктора. Ако
все още излиза масло, се консулти-
райте със SEW-EURODRIVE

Излиза масло1)

• на уплътнителния
пръстен на вала

• Твърде много масло • Контролирайте нивото на масло,
евент. коригирайте

• Уплътняващият маншон на уп-
лътнителния пръстен на вала
е обърнат

• Обезвъздушете редуктора, наблюда-
вайте редуктора. Ако все още излиза
масло, се консултирайте със SEW-
EURODRIVE

• Уплътнителният пръстен на ва-
ла е повреден / износен

• Проверете и евентуално сменете уп-
лътнителните пръстени на вала

Изтича масло
• на обезвъздушава-

нето на редуктора

• Твърде много масло • Контролирайте нивото на масло,
евент. коригирайте

• Задвижването се използва при
неправилно монтажно положе-
ние

• Поставете правилно обезвъздушава-
нето на редуктора и коригирайте ни-
вото на масло

• Често стартиране на студено
(маслото се пени) и / или пре-
калено високо ниво на маслото

• Използвайте изравнителен резерво-
ар за маслото

Изтича масло
• на винтовата проб-

ка
• на изпускателния

кран за масло

• Уплътнението не е плътно • Затегнете болта

• Фитингите са разхлабени • Затегнете още фитинга и болта

Силно износен клино-
виден ремък

• Недостатъчен реглаж на шай-
бите на клиновидния ремък

• Проверете реглажа на клиновидните
ремъчни шайби и изпъването на ре-
мъка

• Вредни влияния на околната
среда (например абразивни
частици, химически вещества)

• Защитете ремъчното задвижване от
влиянията на околната среда, но
достатъчната вентилация трябва да
остане гарантирана

• Претоварване на задвижване-
то с клиновиден ремък

• При необходимост сменете клино-
видния ремък, консултирайте се със
SEW-EURODRIVE

Маслената помпа не
засмуква

• Въздух в смукателния тръбоп-
ровод на маслената помпа

• Напълнете с масло засмукващия
тръбопровод и маслената помпа,
обезвъздушете помпата от страната
на налягането

• Маслена помпа дефектна • Консултирайте се със SEW-
EURODRIVE

23
02

22
05

/B
G

 –
 0

3/
20

17



9 Неизправности в режима на работа / Помощ за отстраняване
Сервизно обслужване
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Неизправност Възможна причина Мярка
Пневматичният пре-
късвач не включва

• Въздух в смукателния тръбоп-
ровод на маслената помпа

• Напълнете смукателния тръбопро-
вод и маслената помпа с масло

• Обезвъздушете помпата от страната
на налягането

• Грешно свързан пневматичен
прекъсвач

• Проверете свързването

• Пневматичен прекъсвач де-
фектен

• Сменете пневматичния прекъсвач

• Маслена помпа дефектна • Консултирайте се със SEW-
EURODRIVE

Повреда в охладител-
ната система масло-
вода или масло-въз-
дух

• Повреди на охладителната
система масло-вода или мас-
ло-въздух

• Спазвайте отделното ръководство за
експлоатация на охладителната сис-
тема масло-вода или масло-въздух!

Редукторът не достига
температурата за сту-
ден старт

• Грешно настроен термостат • Проверете настройката на термоста-
та

• Нагревателят за маслото е
свързан неправилно или е де-
фектен

• Проверете свързването/ функцията
на нагревателя за маслото и при не-
обходимост го сменете

• Твърде голямо отвеждане на
топлина поради неблагоприят-
ни климатични условия

• Защитете редукторите от охлаждане
във фазата на нагряване

Повишена работна
температура на блоки-
ровката за обратен
ход, няма блокираща
функция

• Повредена / дефектна блоки-
ровка за обратен ход

• Проверете блокировката за обратен
ход, при необходимост сменете

• Консултирайте се със SEW-
EURODRIVE

1) Счита се за нормално да излиза масло/грес (малки количества) от уплътнителния пръстен на вала в стартовата фаза (24
часова работа), (виж също DIN 3761).

9.3 Сервизно обслужване

Ако се нуждаете от помощта на нашия сервиз, моля, посочете следните
данни:
• Пълни данни върху фабричната табелка
• Вид и обхват на повредата
• Момент и съпътстващи обстоятелства на повредата
• Предполагаема причина
• По възможност цифрови снимки на повредата

9.4 Изхвърляне
 

Изхвърляйте редукторите според характеристиките и съществуващите разпо-
редби, напр. като:
• стоманени отпадъци
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9Неизправности в режима на работа / Помощ за отстраняване
Изхвърляне
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– части от корпуса
– зъбни колела
– валове
– търкалящи лагери

• Събирайте и изхвърляйте отработеното масло съгласно разпоредбите.
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10 Списък с адреси

Ръководство за монтаж и експлоатация – Цилиндрични и конусни цилиндрични редуктори серия X..312

10 Списък с адреси
Германия
Главна администра-
ция
Завод-производител
Пласмент

Брухзал SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
76646 Bruchsal
Адрес на пощенска кутия
Postfach 3023 – D-76642 Bruchsal

Тел . +49 7251 75-0
факс +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Завод-производител /
Промишлени редук-
тори

Брухзал SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str. 10
76646 Bruchsal

Тел . +49 7251 75-0
факс +49 7251 75-2970

Завод-производител Грабен SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
76676 Graben-Neudorf
Адрес на пощенска кутия
Postfach 1220 – D-76671 Graben-Neudorf

Тел . +49 7251 75-0
факс +49 7251-2970

Йостринген SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG, Werk
Östringen
Franz-Gurk-Straße 2
76684 Östringen

Тел . +49 7253 9254-0
факс +49 7253 9254-90
oestringen@sew-eurodrive.de

Сервизен център Mechanics /
Mechatronics

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1
76676 Graben-Neudorf

Тел . +49 7251 75-1710
факс +49 7251 75-1711
scc-mechanik@sew-eurodrive.de

Електроника SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42
76646 Bruchsal

Тел . +49 7251 75-1780
факс +49 7251 75-1769
scc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Technology
Center

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

Тел . +49 5137 8798-30
факс +49 5137 8798-55
dtc-nord@sew-eurodrive.de

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

Тел . +49 3764 7606-0
факс +49 3764 7606-30
dtc-ost@sew-eurodrive.de

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

Тел . +49 89 909552-10
факс +49 89 909552-50
dtc-sued@sew-eurodrive.de

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

Тел . +49 2173 8507-30
факс +49 2173 8507-55
dtc-west@sew-eurodrive.de

Drive Center Берлин SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alexander-Meißner-Straße 44
12526 Berlin

Тел . +49 306331131-30
факс +49 306331131-36
dc-berlin@sew-eurodrive.de

Лудвигсхафен SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
c/o BASF SE
Gebäude W130 Raum 101
67056 Ludwigshafen

Тел . +49 7251 75 3759
факс +49 7251 75 503759
dc-ludwigshafen@sew-eurodrive.de

Саарланд SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Gottlieb-Daimler-Straße 4
66773 Schwalbach Saar – Hülzweiler

Тел . +49 6831 48946 10
факс +49 6831 48946 13
dc-saarland@sew-eurodrive.de

Улм SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dieselstraße 18
89160 Dornstadt

Тел . +49 7348 9885-0
факс +49 7348 9885-90
dc-ulm@sew-eurodrive.de

Вюрцбург SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Nürnbergerstraße 118
97076 Würzburg-Lengfeld

Тел . +49 931 27886-60
факс +49 931 27886-66
dc-wuerzburg@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline  / 24-часова дежурна телефонна линия 0 800 SEWHELP
0 800 7394357

Франция
Завод-производител
Пласмент
Сервиз

Агно SEW-USOCOME
48-54 route de Soufflenheim
B. P. 20185
67506 Haguenau Cedex

Тел . +33 3 88 73 67 00
факс +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Завод-производител Форбах SEW-USOCOME
Zone industrielle
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
57604 Forbach Cedex

Тел . +33 3 87 29 38 00
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Франция
Brumath SEW-USOCOME

1 Rue de Bruxelles
67670 Mommenheim Cedex

Тел . +33 3 88 37 48 00

Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Бордо SEW-USOCOME
Parc d'activités de Magellan
62 avenue de Magellan – B. P. 182
33607 Pessac Cedex

Тел . +33 5 57 26 39 00
факс +33 5 57 26 39 09

Лион SEW-USOCOME
75 rue Antoine Condorcet
38090 Vaulx-Milieu

Тел . +33 4 74 99 60 00
факс +33 4 74 99 60 15

Нант SEW-USOCOME
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
44140 Le Bignon

Тел . +33 2 40 78 42 00
факс +33 2 40 78 42 20

Париж SEW-USOCOME
Zone industrielle
2 rue Denis Papin
77390 Verneuil I'Étang

Тел . +33 1 64 42 40 80
факс +33 1 64 42 40 88

Австралия
Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Мелбърн SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Тел . +61 3 9933-1000
факс +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Сидни SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park
New South Wales, 2164

Тел . +61 2 9725-9900
факс +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Австрия
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Виена SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H.
Richard-Strauss-Straße 24
1230 Wien

Тел . +43 1 617 55 00-0
факс +43 1 617 55 00-30
http://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Алжир
Пласмент Алжир REDUCOM Sarl

16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Тел . +213 21 8214-91
факс +213 21 8222-84
http://www.reducom-dz.com
info@reducom-dz.com

Аржентина
Монтажен завод
Пласмент

Буенос Айрес SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35
(B1619IEA) Centro Industrial Garín
Prov. de Buenos Aires

Тел . +54 3327 4572-84
факс +54 3327 4572-21
http://www.sew-eurodrive.com.ar
sewar@sew-eurodrive.com.ar

Бангладеж
Пласмент Бангладеж SEW-EURODRIVE INDIA PRIVATE LIMITED

345 DIT Road
East Rampura
Dhaka-1219, Bangladesh

Tel. +88 01729 097309
salesdhaka@seweurodrivebangladesh.com

Беларус
Пласмент Минск Foreign unitary production enterprise SEW-

EURODRIVE
RybalkoStr. 26
220033 Minsk

Тел . +375 17 298 47 56 / 298 47 58
факс +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by

Белгия
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Брюксел SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
3001 Leuven

Тел . +32 16 386-311
факс +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Сервизен център Промишлени
редуктори

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Rue de Parc Industriel, 31
6900 Marche-en-Famenne

Тел . +32 84 219-878
факс +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-IG@sew-eurodrive.be23
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Бразилия
Завод-производител
Пласмент
Сервиз

Сао Паоло SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Estrada Municipal José Rubim, 205 – Rodovia
Santos Dumont Km 49
Indaiatuba – 13347-510 – SP

Тел . +55 19 3835-8000
sew@sew.com.br

Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Риу-Клару SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rodovia Washington Luiz, Km 172
Condomínio Industrial Conpark
Caixa Postal: 327
13501-600 – Rio Claro / SP

Тел . +55 19 3522-3100
факс +55 19 3524-6653
montadora.rc@sew.com.br

Жойнвил SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba
89239-270 – Joinville / SC

Тел . +55 47 3027-6886
факс +55 47 3027-6888
filial.sc@sew.com.br

Кот д'Ивоар
Пласмент Абижан SEW-EURODRIVE SARL

Ivory Coast
Rue des Pêcheurs, Zone 3
26 BP 916 Abidjan 26

Тел . +225 21 21 81 05
факс +225 21 25 30 47
info@sew-eurodrive.ci
http://www.sew-eurodrive.ci

България
Пласмент София BEVER-DRIVE GmbH

Bogdanovetz Str.1
1606 Sofia

Тел . +359 2 9151160
факс +359 2 9151166
bever@bever.bg

Великобритания
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Нормантън SEW-EURODRIVE Ltd.
DeVilliers Way
Trident Park
Normanton
West Yorkshire
WF6 1GX

Тел . +44 1924 893-855
факс +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Drive Service Hotline  / 24-часова дежурна телефонна линия Тел . 01924 896911

Виетнам
Пласмент Хошимин Nam Trung Co., Ltd

Хюе - Южен Виетнам / Строителен Матери-
ал
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town,
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City

Тел . +84 8 8301026
факс +84 8 8392223
khanh-nguyen@namtrung.com.vn
http://www.namtrung.com.vn

Ханой MICO LTD
Куанг Чи - север Виетнам / Всички браншове
без Строителен Материал
8th Floor, Ocean Park Building, 01 Dao Duy
Anh St, Ha Noi, Viet Nam

Тел . +84 4 39386666
факс +84 4 3938 6888
nam_ph@micogroup.com.vn
http://www.micogroup.com.vn

Габун
Пласмент Либървил SEW-EURODRIVE SARL

183, Rue 5.033.C, Lalala à droite
P.O. Box 15682
Libreville

Тел . +241 03 28 81 55
+241 06 54 81 33
http://www.sew-eurodrive.cm
sew@sew-eurodrive.cm

Гърция
Пласмент Атина Christ. Boznos & Son S.A.

12, K. Mavromichali Street
P.O. Box 80136
18545 Piraeus

Тел . +30 2 1042 251-34
факс +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Дания
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Копенхаген SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
2670 Greve

Тел . +45 43 95 8500
факс +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk
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Египет
Пласмент
Сервиз

Кайро Copam Egypt
for Engineering & Agencies
Building 10, Block 13005, First Industrial Zone,
Obour City Cairo

Тел . +202 44812673 / 79 (7 lines)
факс +202 44812685
http://www.copam-egypt.com
copam@copam-egypt.com

Естония
Пласмент Талин ALAS-KUUL AS

Reti tee 4
75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Тел . +372 6593230
факс +372 6593231
http://www.alas-kuul.ee
veiko.soots@alas-kuul.ee

Замбия
представителство: Южна Африка

Израел
Пласмент Тел-Авив Liraz Handasa Ltd.

Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Тел . +972 3 5599511
факс +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Индия
Седалище
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Вадодара SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4, GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Тел . +91 265 3045200
факс +91 265 3045300
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Ченай SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Тел . +91 44 37188888
факс +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

Пуне SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plant: Plot No. D236/1,
Chakan Industrial Area Phase- II,
Warale, Tal- Khed,
Pune-410501, Maharashtra

Тел . +91 21 35 628700
факс +91 21 35 628715
salespune@seweurodriveindia.com

Индонезия
Пласмент Медан PT. Serumpun Indah Lestari

Jl.Pulau Solor no. 8, Kawasan Industri Medan
II
Medan 20252

Тел . +62 61 687 1221
факс +62 61 6871429 / +62 61 6871458 / +62
61 30008041
sil@serumpunindah.com
serumpunindah@yahoo.com
http://www.serumpunindah.com

Джакарта PT. Cahaya Sukses Abadi
Komplek Rukan Puri Mutiara Blok A no 99,
Sunter
Jakarta 14350

Тел . +62 21 65310599
факс +62 21 65310600
csajkt@cbn.net.id

Джакарта PT. Agrindo Putra Lestari
JL.Pantai Indah Selatan, Komplek Sentra
Industri Terpadu, Pantai indah Kapuk Tahap
III, Blok E No. 27
Jakarta 14470

Тел . +62 21 2921-8899
факс +62 21 2921-8988
aplindo@indosat.net.id
http://www.aplindo.com

Сурабая PT. TRIAGRI JAYA ABADI
Jl. Sukosemolo No. 63, Galaxi Bumi Permai
G6 No. 11
Surabaya 60111

Тел . +62 31 5990128
факс +62 31 5962666
sales@triagri.co.id
http://www.triagri.co.id

Сурабая CV. Multi Mas
Jl. Raden Saleh 43A Kav. 18
Surabaya 60174

Тел . +62 31 5458589
факс +62 31 5317220
sianhwa@sby.centrin.net.id
http://www.cvmultimas.com

Ирландия
Пласмент
Сервиз

Дъблин Alperton Engineering Ltd.
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Тел . +353 1 830-6277
факс +353 1 830-6458
http://www.alperton.ie
info@alperton.ie
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Исландия
Пласмент Рейкявик Varma & Vélaverk ehf.

Knarrarvogi 4
104 Reykjavík

Тел . +354 585 1070
факс +354 585)1071
http://www.varmaverk.is
vov@vov.is

Испания
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Билбао SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L.
Parque Tecnológico, Edificio, 302
48170 Zamudio (Vizcaya)

Тел . +34 94 43184-70
факс +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Италия
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Милано SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14
20020 Solaro (Milano)

Тел . +39 02 96 980229
факс +39 02 96 980 999
http://www.sew-eurodrive.it
milano@sew-eurodrive.it

Казахстан
Пласмент Алмати SEW-EURODRIVE LLP

291-291A, Tole bi street
050031, Almaty

Тел . +7 (727) 350 5156
факс +7 (727) 350 5156
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Ташкент SEW-EURODRIVE LLP
Representative office in Uzbekistan
96A, Sharaf Rashidov street,
Tashkent, 100084

Тел . +998 71 2359411
факс +998 71 2359412
http://www.sew-eurodrive.uz
sew@sew-eurodrive.uz

Улан Батор IM Trading LLC
Narny zam street 62
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14230

Тел . +976-77109997
факс +976-77109997
imt@imt.mn

Камерун
Пласмент Дуала SEW-EURODRIVE S.A.R.L.

Ancienne Route Bonabéri
Адрес на пощенска кутия
B.P 8674
Douala-Cameroun

Тел . +237 233 39 02 10
факс +237 233 39 02 10
info@sew-eurodrive-cm

Канада
Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Торонто SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
210 Walker Drive
Bramalea, ON L6T 3W1

Тел . +1 905 791-1553
факс +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.watson@sew-eurodrive.ca

Ванкувър SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street
Delta, BC V4G 1G1

Тел . +1 604 946-5535
факс +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Монреал SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger
Lasalle, PQ H8N 2V9

Тел . +1 514 367-1124
факс +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Кения
Пласмент Найроби SEW-EURODRIVE Pty Ltd

Transnational Plaza, 5th Floor
Mama Ngina Street
P.O. Box 8998-00100
Nairobi

Тел . +254 791 398840
http://www.sew-eurodrive.co.tz
info@sew.co.tz

Китай
Завод-производител
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Тианджин SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 78, 13th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Тел . +86 22 25322612
факс +86 22 25323273
http://www.sew-eurodrive.cn
info@sew-eurodrive.cn

Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Сужу SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Тел . +86 512 62581781
факс +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn
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Китай
Гуанжу SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.

No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Тел . +86 20 82267890
факс +86 20 82267922
guangzhou@sew-eurodrive.cn

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

Тел . +86 24 25382538
факс +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Taiyuan SEW-EURODRIVE (Taiyuan) Co,. Ltd.
No.3, HuaZhang Street,
TaiYuan Economic & Technical Development
Zone
ShanXi, 030032

Тел . +86-351-7117520
факс +86-351-7117522
taiyuan@sew-eurodrive.cn

Ухан SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Тел . +86 27 84478388
факс +86 27 84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Сиан SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development
Zone
Xi'An 710065

Тел . +86 29 68686262
факс +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Пласмент
Сервиз

Хонконг SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road
Kowloon, Hong Kong

Тел . +852 36902200
факс +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Колумбия
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Богота SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA.
Calle 17 No. 132-18
Interior 2 Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Тел . +57 1 54750-50
факс +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sew@sew-eurodrive.com.co

Латвия
Пласмент Рига SIA Alas-Kuul

Katlakalna 11C
1073 Riga

Тел . +371 6 7139253
факс +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.lv
info@alas-kuul.com

Ливан
Пласмент (Ливан) Бейрут Gabriel Acar & Fils sarl

B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Тел . +961 1 510 532
факс +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

Пласмент (Йордания,
Кувейт, Саудитска
Арабия, Сирия)

Бейрут Middle East Drives S.A.L. (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Тел . +961 1 494 786
факс +961 1 494 971
http://www.medrives.com
info@medrives.com

Литва
Пласмент Алитус UAB Irseva

Statybininku 106C
63431 Alytus

Тел . +370 315 79204
факс +370 315 56175
http://www.irseva.lt
irmantas@irseva.lt

Люксембург
представителство: Белгия

Македония
Пласмент Скопие Boznos DOOEL

Dime Anicin 2A/7A
1000 Skopje

Тел . +389 23256553
факс +389 23256554
http://www.boznos.mk

Малайзия
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Джохоре SEW-EURODRIVE SDN BHD
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Тел . +60 7 3549409
факс +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my
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Мароко
Пласмент
Сервиз

Bouskoura SEW-EURODRIVE Morocco
Parc Industriel CFCIM, Lot 55 and 59
Bouskoura

Тел . +212 522 88 85 00
факс +212 522 88 84 50
http://www.sew-eurodrive.ma
sew@sew-eurodrive.ma

Мексико
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Керетаро SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Querétaro, México

Тел . +52 442 1030-300
факс +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Пласмент
Сервиз

Пуебла SEW-EURODRIVE MEXICO S.A. de C.V.
Calzada Zavaleta No. 3922 Piso 2 Local 6
Col. Santa Cruz Buenavista
C.P. 72154
Puebla, México

Тел . +52 (222) 221 248
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Монголия
Технически офис Улан Батор IM Trading LLC

Narny zam street 62
Union building, Suite A-403-1
Sukhbaatar district,
Ulaanbaatar 14230

Тел . +976-77109997
Тел . +976-99070395
факс +976-77109997
http://imt.mn/
imt@imt.mn

Намибия
Пласмент Свакопмунд DB Mining & Industrial Services

Einstein Street
Strauss Industrial Park
Unit1
Swakopmund

Тел . +264 64 462 738
факс +264 64 462 734
anton@dbminingnam.com

Нигерия
Пласмент Лагос Greenpeg Nig. Ltd

Plot 296A, Adeyemo Akapo Str. Omole GRA
Ikeja Lagos-Nigeria

Тел . +234-701-821-9200-1
http://www.greenpegltd.com
bolaji.adekunle@greenpegltd.com

Нидерландия
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Ротердам SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175
3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
3004 AB Rotterdam

Тел . +31 10 4463-700
факс +31 10 4155-552
Сервиз: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Нова Зеландия
Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Оуклънд SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
P.O. Box 58-428
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Тел . +64 9 2745627
факс +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Кристчърч SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD.
30 Lodestar Avenue, Wigram
Christchurch

Тел . +64 3 384-6251
факс +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Норвегия
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Мос SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
1599 Moss

Тел . +47 69 24 10 20
факс +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Пакистан
Пласмент Карачи Industrial Power Drives

Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8,
Karachi

Тел . +92 21 452 9369
факс +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk
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Парагвай
Пласмент Fernando de la

Mora
SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L
De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción
Departamento Central
Fernando de la Mora, Barrio Bernardino

Тел . +595 991 519695
факс +595 21 3285539
sewpy@sew-eurodrive.com.py

Перу
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Лима SEW EURODRIVE DEL PERU S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Тел . +51 1 3495280
факс +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Полша
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Лодз SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5
92-518 Łódź

Тел . +48 42 293 00 00
факс +48 42 293 00 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Сервиз Тел . +48 42 293 0030
факс +48 42 293 0043

24-часова дежурна телефонна линия
Тел . +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Португалия
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Коимбра SEW-EURODRIVE, LDA.
Av. da Fonte Nova, n.º 86
3050-379 Mealhada

Тел . +351 231 20 9670
факс +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Румъния
Пласмент
Сервиз

Букурещ Sialco Trading SRL
str. Brazilia nr. 36
011783 Bucuresti

Тел . +40 21 230-1328
факс +40 21 230-7170
sialco@sialco.ro

Русия
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Санкт Петер-
бург

ЗАО «СЕВ-ЕВРОДРАЙФ»
а. я. 36
195220 Санкт-Петербург

Тел . +7 812 3332522 / +7 812 5357142
факс +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

САЩ
Завод-производител
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Район Югоиз-
ток

SEW-EURODRIVE INC.
1295 Old Spartanburg Highway
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Тел . +1 864 439-7537
факс Пласмент +1 864 439-7830
факс Завод-производител +1 864 439-9948
факс Монтажен завод +1 864 439-0566
факс Confidential/HR  +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Район Севе-
роизток

SEW-EURODRIVE INC.
Pureland Ind. Complex
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Тел . +1 856 467-2277
факс +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Район Среден
Запад

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

Тел . +1 937 335-0036
факс +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Район Югоза-
пад

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

Тел . +1 214 330-4824
факс +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Район Запад SEW-EURODRIVE INC.
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Тел . +1 510 487-3560
факс +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Wellford SEW-EURODRIVE INC.
148/150 Finch Rd.
Wellford, S.C. 29385

IGLogistics@seweurodrive.com

Допълнителни адреси чрез сервизните центрове по запитване.

Свазиленд
Пласмент Manzini C G Trading Co. (Pty) Ltd

PO Box 2960
Manzini M200

Тел . +268 2 518 6343
факс +268 2 518 5033
engineering@cgtrading.co.sz
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Сенегал
Пласмент Дакар SENEMECA

Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque
B.P. 3251, Dakar

Тел . +221 338 494 770
факс +221 338 494 771
http://www.senemeca.com
senemeca@senemeca.sn

Сингапур
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Сингапур SEW-EURODRIVE PTE. LTD.
No 9, Tuas Drive 2
Jurong Industrial Estate
Singapore 638644

Тел . +65 68621701
факс +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Словакия
Пласмент Братислава SEW-Eurodrive SK s.r.o.

Rybničná 40
831 06 Bratislava

Тел .+421 2 33595 202, 217, 201
факс +421 2 33595 200
http://www.sew-eurodrive.sk
sew@sew-eurodrive.sk

Кошице SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
040 01 Košice

Тел . +421 55 671 2245
факс +421 55 671 2254
мобилен телефон +421 907 671 976
sew@sew-eurodrive.sk

Словения
Пласмент
Сервиз

Целе Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
3000 Celje

Тел . +386 3 490 83-20
факс +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Сърбия
Пласмент Белград DIPAR d.o.o.

Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
11000 Beograd

Тел . +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393
факс +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Тайван (R.O.C.)
Пласмент Тайпе Ting Shou Trading Co., Ltd.

6F-3, No. 267, Sec. 2
Tung Huw S. Road
Taipei

Тел . +886 2 27383535
факс +886 2 27368268
телекс 27 245
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Нан Тоу Ting Shou Trading Co., Ltd.
No. 55 Kung Yeh N. Road
Industrial District
Nan Tou 540

Тел . +886 49 255353
факс +886 49 257878
sewtwn@ms63.hinet.net
http://www.tingshou.com.tw

Тайланд
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

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

Тел . +66 38 454281
факс +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Танзания
Пласмент Дар ес Сала-

ам
SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA
Plot 52, Regent Estate
PO Box 106274
Dar Es Salaam

Тел . +255 0 22 277 5780
факс +255 0 22 277 5788
http://www.sew-eurodrive.co.tz
info@sew.co.tz

Тунис
Пласмент Тунис T. M.S. Technic Marketing Service

Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Тел . +216 79 40 88 77
факс +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Турция
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Коджаели-
Гебзе

SEW-EURODRİVE Hareket
Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti
Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401
41480 Gebze Kocaeli

Тел . +90 262 9991000 04
факс +90 262 9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr
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Узбекистан
Технически офис Ташкент SEW-EURODRIVE LLP

Representative office in Uzbekistan
96A, Sharaf Rashidov street,
Tashkent, 100084

Тел . +998 71 2359411
факс +998 71 2359412
http://www.sew-eurodrive.uz
sew@sew-eurodrive.uz

Украйна
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Днепропет-
ровск

ООО «СЕВ-Евродрайв»
ул. Рабочая, 23-B, офис 409
49008 Днепр

Тел . +380 56 370 3211
факс +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Унгария
Пласмент
Сервиз

Будапеща SEW-EURODRIVE Kft.
Csillaghegyí út 13.
1037 Budapest

Тел . +36 1 437 06-58
факс +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
office@sew-eurodrive.hu

Уругвай
Монтажен завод
Пласмент

Монтевидео SEW-EURODRIVE Uruguay, S. A.
Jose Serrato 3569 Esqina Corumbe
CP 12000 Montevideo

Тел . +598 2 21181-89
факс +598 2 21181-90
sewuy@sew-eurodrive.com.uy

Филипини
Пласмент Макати P.T. Cerna Corporation

4137 Ponte St., Brgy. Sta. Cruz
Makati City 1205

Тел . +63 2 519 6214
факс +63 2 890 2802
mech_drive_sys@ptcerna.com
http://www.ptcerna.com

Финландия
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Холлола SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
15860 Hollola

Тел . +358 201 589-300
факс +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Сервиз Холлола SEW-EURODRIVE OY
Keskikankaantie 21
15860 Hollola

Тел . +358 201 589-300
факс +358 3 780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Завод-производител
Монтажен завод

Карккила SEW Industrial Gears Oy
Santasalonkatu 6, PL 8
03620 Karkkila, 03601 Karkkila

Тел . +358 201 589-300
факс +358 201 589-310
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Хърватска
Пласмент
Сервиз

Загреб KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
10 000 Zagreb

Тел . +385 1 4613-158
факс +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Чешка република
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Hostivice SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Floriánova 2459
253 01 Hostivice

Тел . +420 255 709 601
факс +420 235 350 613
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Drive Service
Hotline  / 24-
часова дежур-
на телефонна
линия

+420 800 739 739 (800 SEW SEW) Сервиз
Тел . +420 255 709 632
факс +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz

Чили
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Сантяго де
Чиле

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
Santiago de Chile
Адрес на пощенска кутия
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Тел . +56 2 2757 7000
факс +56 2 2757 7001
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl
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Швейцария
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Базел Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10
4142 Münchenstein bei Basel

Тел . +41 61 417 1717
факс +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Швеция
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Йонкьопинг SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
553 03 Jönköping
Box 3100 S-550 03 Jönköping

Тел . +46 36 34 42 00
факс +46 36 34 42 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Шри Ланка
Пласмент Коломбо SM International (Pte) Ltd

254, Galle Raod
Colombo 4, Sri Lanka

Тел . +94 1 2584887
факс +94 1 2582981

Южна Африка
Монтажни заводи
Пласмент
Сервиз

Йоханесбург SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Тел . +27 11 248-7000
факс +27 11 248-7289
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Кейптаун SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442

Тел . +27 21 552-9820
факс +27 21 552-9830
телекс 576 062
bgriffiths@sew.co.za

Дърбан SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
48 Prospecton Road
Isipingo
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Тел . +27 31 902 3815
факс +27 31 902 3826
cdejager@sew.co.za

Нелспруит SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Тел . +27 13 752-8007
факс +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

Южна Корея
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Ансан SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
7, Dangjaengi-ro,
Danwon-gu,
Ansan-si, Gyeonggi-do, Zip 425-839

Тел . +82 31 492-8051
факс +82 31 492-8056
http://www.sew-eurodrive.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

Бусан SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD.
28, Noksansandan 262-ro 50beon-gil,
Gangseo-gu,
Busan, Zip 618-820

Тел . +82 51 832-0204
факс +82 51 832-0230

Япония
Монтажен завод
Пласмент
Сервиз

Ивата SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Тел . +81 538 373811
факс +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp
hamamatsu@sew-eurodrive.co.jp
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Символ

ET........................................................................  77
IEC...............................................................  90, 188
NEMA ..........................................................  90, 188
NTB ...................................................................  103
OS1, OS2, OS3...................................................  72
OWC..................................................................  101
PT100........................................................  103, 227
SEP .....................................................................  80
Taconite...............................................................  67
TSK ...................................................................  103

Б

Блокировка за обратен ход
Интервали за техническа поддръжка .......  247
Конструкция ..................................................  89

В

Вентилатор.........................................................  95
X.F.. Вентилатор (стандартен) ....................  95
X.K.. Advanced (опция) .................................  96
Монтаж ........................................................  205
Техническа поддръжка...............................  272

Вентилаторно охлаждане .................................  95
Вибрация SmartCheck .....................................  105
Видове охлаждане.............................................  95
Видове смазване ...............................................  74
Визуална проверка на нивото на маслото.......  75
Винт за изпускане на маслото ..........................  75
Водоохлаждащ капак

Демонтаж ....................................................  280
Демонтиране...............................................  208
Конструкция ..................................................  98
Монтаж ........................................................  207
Неизправности............................................  308
Свързване .....................................................  98
Техническа поддръжка...............................  279

Водоохлаждащ патрон
Видове охлаждаща вода............................  213
Вътрешно почистване ................................  283
Демонтаж ....................................................  283
Демонтиране...............................................  210
Изисквания към качеството на водата .....  211
Интервали за техническа поддръжка .......  281

Конструкция ..................................................  99
Монтаж ........................................................  209
Неизправности............................................  308
Почистване..................................................  281
Пуск в експлоатация...........................  237, 238
Свързване ...................................................  209
Техническа поддръжка...............................  281

Въведени предупредителни указания ...............  8
Външно консервиране.......................................  29
Въртене надясно ...............................................  89
Въртене наляво .................................................  89
Въртящи моменти на затягане

Закрепване на редуктора при изпълнение
с крака .........................................................  116
При монтажни части на редуктор..............  116

Вътрешно консервиране ...................................  29

Г

Горещо пресована стягаща шайба
Конструкция ..................................................  65
Монтаж ........................................................  154

Гранична температура за тръгване на редуктора
.....................................................................  215

Греси за търкалящи лагери ............................  306

Д

Диагностичен модул
Вибрация SmartCheck ................................  105

Диагностичен модул/DUO10A.........................  104
Допуски.............................................................  110

З

Зависимости на посоката на въртене..............  51
Задвижване с клиновиден ремък

Максимално разрешено моторно тегло....  189
Задвижвания с клиновиден ремък

Конструкция ..................................................  92
Монтаж ........................................................  189
Неизправности............................................  308

Задвижващ вал ..................................................  62
Защитен маншон против прах ..........................  67
Зъбни колела и валове .....................................  61

И
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Изпълнение на корпус
Универсален корпус/HН...............................  57
Хоризонтален корпус/HH .............................  56

Изравнителен резервоар за масло
Конструкция ..................................................  77
Монтаж ........................................................  119
Позиция .........................................................  77
Пълнене с масло ........................................  119

Изхвърляне като отпадък................................  310
Инструкции за безопасност ..............................  10
Интервали за инспекция .................................  247
Интервали за смяна на смазочния материал  250
Интервали за техническа поддръжка.............  247

К

Количества смазочни материали за пълнене
монтажно положение M1 ...................  294, 304

Количества смазочни материали за пълнене
монтажно положение M3 ...........................  296

Количества смазочни материали за пълнене
монтажно положение M5 ...........................  305

Корпус смесител
Корпус............................................................  58
Помпа със свободен край на вала ..............  81
Транспорт......................................................  24
Уплътняваща система Drywell...................  271

Корпус смесител места за смазване................  70
Корпус смесител схема на комбинации опции  61
Кран за изпускане на маслото ..........................  75

Л

Лабиринтно уплътнение....................................  67

М

Маслено-воден охладител при смазване под на-
лягане
Конструкция ................................................  101
Механичен монтаж .....................................  214
Неизправности............................................  308
Техническа поддръжка...............................  285

Маслено-воден охладител при смазване чрез
потапяне
Конструкция ................................................  101
Механично свързване ................................  214
Охлаждаща среда ......................................  208
Техническа поддръжка...............................  285

Маслено-воден охладител с моторна помпа при
смазване под налягане
Пуск в експлоатация...................................  239

Маслено-воден охладител с моторна помпа при
смазване чрез потапяне
Пуск в експлоатация...................................  238

Маслено-въздушен охладител при смазване под
налягане
Конструкция ................................................  101
Механично свързване ................................  214
Неизправност..............................................  308
Техническа поддръжка...............................  285

Маслено-въздушен охладител при смазване
чрез потапяне
Инспекция ...................................................  285
Конструкция ................................................  101

Маслено-въздушен охладител с моторна помпа
при смазване под налягане
Пуск в експлоатация...................................  239

Маслено-въздушен охладител с моторна помпа
при смазване чрез потапяне
Пуск в експлоатация...................................  238

Места за смазване.............................................  69
Многоклиново зъбно зацепване при плътни ва-

лове ...............................................................  64
Мониторинг на състоянието

Вибрация SmartCheck ................................  105
Монтажен фланец

Конструкция ..................................................  88
Монтаж ........................................................  178

Монтажна повърхност .......................................  40
Монтажно положение ........................................  37
Монтажно положение и стандартна монтажна

повърхност ....................................................  42
Моторен адаптер

Конструкция ..........................................  90, 188
Монтаж ........................................................  181

Моторна помпа
Конструкция ..................................................  84
Механично свързване ................................  205
Пуск в експлоатация...........................  235, 236

Н

Нагревател за маслото
Гранична температура за тръгване на редук-
тора..............................................................  215
Електрическо свързване............................  220 23
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Конструкция ................................................  102
Неизправност..............................................  308
Пуск в експлоатация...................................  240
Техническа поддръжка...............................  286
Указание за работа.....................................  217

Наименование на типа на маслозахранващата
инсталация..............................................  33, 34

Напълване на уплътняващи греси .................  267
Неизправност ...................................................  308

Блокировка за обратен ход........................  310
Износване клиновиден ремък ...................  309
Изтича масло ..............................................  309
Маслена помпа ...........................................  309
Маслоохладителна инсталация ................  310
Обезвъздушаване ......................................  309
отворът за изпускане на масло не е уплътнен
.....................................................................  309
Пневматичен прекъсвач.............................  310
Работна температура.................................  308
Температура за студен старт ....................  310
Температура лагери...................................  308

Нестандартно монтажно положение
Дефиниция ....................................................  45
Проверете нивото на маслото...................  254

О

Обезвъздушаване на редуктора ......................  75
Обезвъздушител

Конструкция ................................................  106
Техническа поддръжка...............................  265

Обозначение на типа редуктор ........................  32
Опаковка.............................................................  29
Опора срещу въртене

Конструкция ..................................................  85
Монтаж ........................................................  175

Отвеждащ вал....................................................  62
Отвеждащ вал като кух вал с горещо пресована

стягаща шайба
Конструкция ..................................................  65
Монтаж ........................................................  154

Отвеждащ вал като кух вал с многоклинови зъб-
ни колела
Конструкция ..................................................  66
Монтаж ........................................................  170

Отвеждащ вал като кух вал с призматична
шпонка
Конструкция ..................................................  65

Монтаж ........................................................  142
Отработено масло ...........................................  310

П

Пиктограми върху редуктора ............................  12
Пневматичен прекъсвач

Електрическо свързване............................  226
Пуск в експлоатация...................................  235
Размери.......................................................  226
Технически данни .......................................  226

Подставяне на редуктора ...............................  115
Положение на вала ...........................................  41
Помпа със свободен край на вала

Конструкция ..................................................  80
Позиция .........................................................  81
Пуск в експлоатация...................................  235
Пълнене с масло ........................................  120

Поплавъчен прекъсвач
Конструкция ................................................  109
Монтаж ........................................................  231

Правна бележка относно авторското право ......  9
Преглед на изпълнения корпус и опции ..........  59
Предварителни работи ...................................  114
Предупредителни указания

Значение на символите за опасност.............  8
Обозначение в документацията....................  7
Структура на въведените...............................  8
Структура на свързаните с разделите инст-
рукции за безопасност ...................................  7

Предупредителни указания върху редуктора .  12
Претенции за поемане на отговорност за дефек-

ти......................................................................  8
Принадлежности................................................  35
Принадлежности, съкращения .........................  35
Проверете нивото на маслото........................  251

Начин на действие при редуктор с изравните-
лен съд за маслото. ...................................  253
Стандартен начин на действие .................  251
Указания за начина на действие при фикси-
рани и променливи нестандартни монтажни
положения ...................................................  254

Проверка и почистване на обезвъздушаването
.....................................................................  265

Проверка на характеристиките на маслото...  258
Прозорче за нивото на маслото .......................  75
Променливо нестандартно монтажно положение

Дефиниция ....................................................  47
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Проверете нивото на маслото...................  254
Промяна на конструкцията .............................  240
Пръчица за измерване на нивото на маслото  75
Пълнене с масло при смазване под налягане

.....................................................................  120

Р

Работен двигател ............................................  204
Конструкция ..................................................  93

Радиален уплътняващ пръстен на вала........  114
Разделен корпус ..............................................  286
Реверсивни редуктори ......................................  76
Редуктор

Извеждане от експлоатация ......................  243
Редукторно масло............................................  288

С

Свързани с разделите предупредителни указа-
ния ...................................................................  7

Сервиз ..............................................................  310
Сигнални думи в предупредителните указания  7
Сикатив филтър обезвъздушител

Конструкция ................................................  107
Символи върху редуктора ................................  12
Символи за безопасност върху листовката с

размери .........................................................  17
Символи за опасност

Значение .........................................................  8
Системи покрития..............................................  72
Смазване............................................................  74
Смазване под налягане ............................  74, 120
Смазване чрез плискане...................................  74
Смазване чрез потапяне...................................  74
Смазочен нипел на редукторния капак............  69
Смазочни греси................................................  306
Смазочни материали.......................................  288
Смяна на маслото ...........................................  259
Стикери върху редуктора..................................  12
Съединители....................................................  179

Монтажен допуск ........................................  179

Т

Табела за мощността ........................................  31
Температурен прекъсвач NTB........................  103

Електрическо свързване............................  228
Размери.......................................................  228
Технически данни .......................................  228

Температурен прекъсвач TSK ........................  103
Електрическо свързване............................  229
Размери.......................................................  229
Технически данни .......................................  229

Температурен сензор PT100 ..........................  103
Електрическо свързване............................  227
Размери.......................................................  227
Технически данни .......................................  227

Термичен корпус
Корпус............................................................  58
Транспорт......................................................  23

Транспорт...........................................................  19
Тръгване на редуктора при ниски температури

на околната среда ......................................  243

У

Указания
Значение на символите за опасност.............  8
Обозначение в документацията....................  7

Универсален корпус/HU
Описание.......................................................  57

Уплътняващ пръстен на вал.............................  67
Уплътняваща грес ...........................................  306
Уплътняваща система Drywell ..........................  71
Уплътняващи маншони ...................................  114
Уплътняващи пръстени на вал.......................  114
Уплътняващи системи.......................................  67
Условия за транспортиране..............................  29
Условия на околната среда ............................  114
Условия на съхранение...............................  29, 30

Ф

Фабрична табела ...............................................  31
Фиксирано нестандартно монтажно положение

Дефиниция ....................................................  46
Проверете нивото на маслото...................  254

Фланцови съединител
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