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Elektro-hidrolik İticiler
ELDRO®
Kullanım alanları
Mühendislik sektöründeki geniş kullanım
alanlarına ek olarak endüstriyel frenlerin
ana uygulama alanı olarak vinç ve
konveyör sistemleri gösterilebilir. Bu
alanlarda sürücü ve frenleme koşullarında
karşılaşılan zorlukların üstesinden tambur
veya çift pabuçlu frenlerle, ya da
endüstriyel disk frenler kullanılan
sistemlere gelinebilir.

Sürücülerin performansı, ayarlanabilmesi
ve güvenilirliği konularında beklentiler
gün geçtikçe artmaktadır. Bu beklentiler
doğrultusunda yeni elektrik ve elektronik
teknolojilerinin kullanımı yaygınlaşmıştır.
Modern işletmelerde modüler elektrikli ve
elektronik cihazların kullanımı artmış
olsa da, elektro-hidrolik ELDRO iticilerle
birlikte kullanılan mekanik güvenlik
frenleri hâlâ çok önemli bir görev
üstlenirler: güç kesintisi esnasında
insana ve makinelere güvenlik sağlamak.

ELDRO fren iticileri fonksiyonel
güvenliklerini, uzun ömürlerini ve yüksek
güvenilirliklerini onlarca yıl içinde
defalarca kanıtlamışlardır ve pek çok
temel uygulama için vazgeçilmez olmaya
devam etmektedirler.
Üretim aşamalarının tümünde sürekli
denetim altında yapılan hassas üretim,
zor şartlarda çalışmaya uyarlanması için
yapılan tasarım geliştirmeleri ve
geliştirdiğimiz yeni teknolojiler ELDRO
iticilerin uluslararası itibarını açıklıyor.

Elektro-hidrolik İticiler
ELDRO®
Tasarım ve
Çalışma Yöntemi

*Opsiyonel
Bu basıncın sonucu olarak, piston
iticinin içindeki yaya veya dışarıdaki bir
ELDRO iticinin ana parçaları, yani
yüke karşı hareket eder. “Kuvvet x Yol”
elektrik motoru ve kapalı hidrolik devre, sonucu oluşan iş piston çubuğu ve
eşeksenli olarak monte edilerek
basınç uygulama kolu ile çalıştırılacak
fonksiyonel bir cihaz oluşturulur. Hidrolik cihaza iletilir. Piston, ya bütün stroğu
sistemin çalışma sıvısı itmeyi
geçer ya da dışarıdan kısıtlanmış bir
strok boyunca hareket eder.
oluşturmak için kullanılır.

İticiler asenkron motorlarla
donatılmışlardır. Şebeke voltajında
oluşacak değişiklikler bu yüzden iticinin
çalışması üzerinde çok az bir etkiye
sahiptir çünkü motor hızı temel olarak
frekansa bağlıdır ve voltaja çok az
bağlıdır.

Çalışma Yöntemi

İticiye giden güç kesildiğinde piston dış
kuvvetin etkisinde (fren yayı veya
ağırlık) ilk konumuna geri döner.

Tasarım

Sisteme güç verilmezken (kapalı
durumdayken) piston çubuğuyla
beraber hidrolik piston en alt
konumdadır.
Sisteme güç verildiğinde, santrifüj
pompa çalışma sıvısını pistonun altına
iter ve orada hidrolik basınç (ELDRO
biriminin itişini) oluşturur.

Hidrolik itiş prensibine uygun olarak,
pistonun her uç noktasında motor güç
tüketimi kaldırma işlevi için gereken güç
girişine oranla düşer. Bu arada itici
içindeki basınç maksimum değerine
ulaşır.
Sistemi çalıştıran motor bu yüzden
piston sabit durumdayken daha az
yüklüdür. Bu yüzden ELDRO itici
mekanik aşırı yüklerden (örn. Frenin
bloke olmasından) etkilenmez. Bu
faktörlerin sonucu olarak elektrik termal
koruma gereksizdir.

Motorun başlama ve durma fazları
haricinde kaldırma ve indirme hızları
doğrusaldır. Elde edilecek tepki süresi
yükle beraber hidrolik sıvının
viskozitesine bağlıdır, sıvının viskozitesi
de çevre sıcaklığından etkilenir.

Elektro-hidrolik İticiler
ELDRO®
Karakteristik Özellikler

İticilerin güç tüketimi 165 W ile 550 W arasındadır.

* Yaklaşık değerler

Elektro-hidrolik İticiler
ELDRO®
Karakteristik
Özellikler

Standartlaştırma
ve Dünya Çapında
Kullanım

ELDRO iticiler elektro-hidrolik
mekanizmaları, fren sistemlerine entegre
olabilmeleri ve basit elektriksel devreye
alma prosedürü sayesinde geniş bir
kullanım alanına aşağıdaki avantajları
sunar:

ELDRO iticilerin fiziksel boyutları, teknik
değerleri ve karakteristik özellikleri
modern sanayi frenlerinde uygulanan
standartları büyük ölçüde etkilemiştir.
Saygın fren üreticileri ve
standartlaştırma komitesi ile yakın ortak
çalışma sonucu ELDRO serisi bugünkü
halini almış ve pek çok standartta
tavsiye edilmiştir, örneğin Alman
standardı DIN 15430 “Elektrohidrolik
İticiler”, “Alman Demir İşleyicileri
Birliği”nin demir ve çelik çalışma
belgesinde (Verein Deutscher
Eisenhütterleute SEB 602471 “ELDRO
İticiler”. İtici serisi uluslar arası pazarda
başarılı olmuştur.

• Yüksek güvenilirlik.
• Sürekli kendini yağlama altında düşük
aşınmalı çalışma sayesinde minimum
bakım işlemiyle uzun ömür.
• Hidrolik prensip sayesinde yumuşak
çalışma.
• Hızlı cevap verme (kısa regülasyon
süreleri).
• Yüksek açma-kapama frekansı: Saatte
2000 çevrime kadar.
• Sınırlama olmadan tersine çalışma.
• Basit kurulma ve sökülme.
• Motor iki yönde de dönebildiği için geri
döndürme konektörlerine gerek yoktur.

Pazardan ticari bariyerleri kaldırmak için,
ulusal standartlar ve düzenlemeler zaten
bilinen uluslar arası yayınlara daha da
fazla adapte edilmiştir.
Düşük voltaj 3 fazlı AC döner elektrikli
makineler sektöründeki harmonizasyon
şimdiden tavsiyelerin ve düzenlemelerin
aşağıdaki ülkelerde kabul görmesini
sağlamıştır:

• Çalışma esnasında aşırı yüklenme
mümkün değildir.
• Gerektiği miktarda strok ayarı
dışarıdan yapılabilir.
• İndirme ve/veya kaldırma süresinin
valfler yardımıyla kademesiz olarak
uzatılabilmesi.
ELDRO® ve kalite
- Sertifikalı, DIN EN ISO 9001’e uygun
kalite kontrol sistemi
- %100 seri test, test 16 saatlik
dayanıklılık çalışmasını ve sonraki
fonksiyonel testi içerir ve bütün teknik
veriler kullanıcıya verilir
- Kabul sertifikası DIN EN 10204’e
göredir
- Standart ünitelerin uzun zamanlı test ile
homologasyonu
- 12 ay garanti

Patlama tehlikesi olan tehlikeli
ortamlarda kullanılabilme (Ex – Eex
modelleri ile)

ABD
Almanya
Avusturalya
Avusturya
Belçika
Danimarka
Finlandiya
Fransa

Güney Afrika
Hollanda
İngiltere
İtalya
İsveç
İsviçre
Japonya
Norveç
vb.

ELDRO® Standart Seri
3 fazlı AC tasarım
İtici Serileri
Elektrik Tasarımı

Motor

Terminal Kutusu

3 fazlı AC sincap kafes motor, yapısı
VDE 0530’a göre. Performans değerleri
için teknik verilere bakın. Yalıtım sınıfı
F.

6-kutuplu terminal kutusu, ısıtıcı varsa
9-kutuplu terminal kutusu. Bağlantı
vidaları M4. Koruyucu iletken terminal
M4.
Topraklama vidası M5 (terminal
kutusu dışında)

Ç:alışma Modları
Sürekli çalışma S1 ve aralıklı çalışma
S3 - %60 çalışma çevrimi
¾

50 derece çevre sıcaklığında
teknik veriler değişir – lütfen
bize danışın.

Gerilimler ve Frekanslar
230/400 V, 50 Hz, 3 faz AC
290/500 V, 50 Hz, 3 faz AC
400/690 V, 50 Hz, 3 faz AC
Bütün üniteler teslimatta yıldız
bağlanmıştır.
Özel sargılarla 110V – 690 V, 3 faz AC
ek ücrete tabidir.
60 Hz tasarım ek ücrete tabidir.
DC ve AC versiyonlar, aleve karşı ve
patlamaya karşı versiyonlar talep
üzerine üretilebilir.

Mekanik Tasarım

Kurulum boyutları
Boyut tablolarına bakınız.

Kablo Girişi
Kablo girişi Pg 21, 4 x 2,5 mm² (çap
17-19mm) iletken boylarına kadar
Motor Sigortaları
Cihazları sigorta ile korurken termal
tetik her tip için akım değerinin en az
1,5 katına ayarlanmalıdır.

Güvenlik adımları

Toz geçirmez çift yalıtım.
Yağ haznesine çift yalıtım.
Piston çubuğu boyuna göre krom
kaplama.
Dikey: Piston çubuğu en üstte
Yatay ve ara konumlarda: değer plakası Yabancı cisimlerin girmesini
engellemek için piston çubuğu tüpü
üstte olacak şekilde
tipler Ed 121, Ed 201, Ed 301 ve Ed
Ed 301/15 ve 350/20 sadece dikey
350’de bulunurç.
monte edilmelidir.
Montaj pozisyonları

Limit sviçler olmayan üniteler için
montaj opsiyonları
Taban montajı cıvatalıdır ve 90 derece
dönebilir.
Ed 23/5 ve Ed 30/5’in taban montajı 90
derece adımlarla kaydırılmış olarak
verilebilir (sipariş verilirken belirtiniz).
Bütün tiplerde üst montaj yeri dönebilir.

Standart boya
Sentetik resin laker vernik, darbeye ve
çizilmeye dayanıklı.
Kaplama kalınlığı – 40 mikron
Renk RAL 7022 (umbergri), diğer
renkler ve “Paslanmaya karşı Ekstra
Koruma” kaplaması ek ücrete tabidir.
Yalıtım

Çalışma sıvısı
EN 60529, DIN VDE 0470 T1’e göre
Hidrolik yağ HL 10, DIN 51524 kısım 1’e IP 65.
göre, fabrikada doldurulur

ELDRO® Standart Seri
3 fazlı AC tasarım
İtici Serileri
Ek Ekipman

Kaldırma veya İndirme Valfi (H,S,HS)

Yüksek-Hız Düşürme Devresi

Cihazın içine monte kaldırma (H) ve/veya
indirme (S) valfi normal indirme ve
kaldırma süresinin sonsuz adımda
uzatılmasını sağlar. Ayarlanabilir
minimum değerler standart değerlerden
10-20 kat daha uzundur.
Valfleri tamamen açmak kısa stroklu
ünitelerde kaldırma ve indirme sürelerinde
0,1 ile 0,2 saniye arasında uzama sağlar.
Uzun stroklu ünitelerde bu değer 0,2 ile
0,4 saniye arasındadır.
Valfler cihazın dışından ayarlanır.

Motor kapasitörleriyle, veya stator
sargısını kısa devre yaparak ve bir
kontaktör ekleyerek indirme hızları
yaklaşık %15 düşürülebilir.
Isıtıcı
-25 derecenin altında çalışmada ısıtıcı
bir eleman kullanılmalıdır, aynı
zamanda stand-by konumunda ısıtmak
için kullanılmalıdır. Kullanıcı ayrı bir
güç kaynağı ve sıcaklık düzenleyici
sağlamalıdır.

Frenleme Yayı (c-Yayı)
Paslanmaya karşı Gelişmiş Koruma
C-yayı frenleme kuvvetini oluşturur. Cyayının belirtilen kuvveti piston
çubuğunun kaldırma stroğunun üçte
birine veya verilen alt stroğun üçte ikisine
etkir.
İlk Konuma Döndürme Yayı
İşlevi c-yayına benzer, fakat ilk konuma
döndürme kuvveti daha azdır (opsiyonel)
Sönümleme Yayı (d-Yayı)
Frenin periyodik olmayan geçişleri içindir.
Bu yay frenin yavaşça kapanmasına
yardımcı olur. İşlev görmesi için cihazın
içine monte c-yayıyla beraber çalışması
gerekir. Bu durumda konum belirteci
takılamaz. Montaj mesafesi A’da bir
değişme olmaz. Frenin çalışma noktasını
belirlerken boyut “z” de
değerlendirilmelidir (çizimlere bakınız.)
Ana kullanım alanı: ELDRO kullanılan
frenler

Tiplerin yazımına kılavuz

Kullanım yeri: Yıpratıcı hava ve/veya
yüksek nemli ortamlarda ortaya çıkan
yoğuşma riski.
Motor: Tamamen vakumlanmış stator,
aynı zamanda boş durumda çalışacak
ısıtıcı yerine kullanılabilir. (istek
üzerine.)
Özel boya: Poliüretan laker (KOR).
Astar: Bir kat
Boya: İki kat poliüretan vernik.
Renk: RAL 7022 (umbergri).
Limit Sviçler
Frenin açık veya kapalı konumlarının
elektrik sinyalleriyle belirtilmesi için,
mekanik veya indüktif limit sviçleri
standard olarak kurulabilir.
Uygun sviç tipleri “Limit Sviçler” teknik
veri sayfasında listelenmiştir.
Bütün ek donanımlar ek ücretle ayrıca
sipariş edilmelidir.

ELDRO® Standart Seri
3 fazlı AC tasarım
Teknik Veriler

*1
*2
*3
*4

Bütün teknik veriler cihaz 20 derece sıcaklıktayken alınmış ortalama değerlerdir.
Frenleme kuvveti stroğun yarısında geçerlidir.
Değerler piston en son konumdayken geçerlidir. İtme işlemi esnasında verilen
değerler katlanır.
-25 derece sıcaklıkta akım tüketimi +20 derecedeki tüketimin yaklaşık 1,5 katıdır.
Sürekli çalışma S1 ve aralıklı çalışma S3’e çevre sıcaklığı +50 dereceye kadar izin
verilir.
Sadece Ed5 itici için yedek olarak kullanılmalıdır.

Çalışma Performansının Çevre
Sıcaklığına Göre Değişimi
Sıcaklık aralığı
-25 ile +50 derece arası

Hidrolik sıvı
HL 10, DIN 51524, kısım 1

Çalışma performansı
Belirtilen çevre sıcaklığının alt kısımlarında kaldırma
süresi ilk çalıştırmada belirtilen kaldırma süresinin dört
katına kadar çıkabilir.
İndirme süresi değişmez.
50 derecenin üzeri
Özel sıvı
Bize danışın
-35 ile +40 derece arası
Özel düşük sıcaklık sıvısı
Isıtıcıya gerek yoktur
-25 derece altı *1
HL 10, DIN 51524, kısım 1
Cihazda ısıtıcıya gerek vardır.
Isıtıcıyı termnal kutusuna ek bir Pg 16 kablo girişi
kullanarak bağlayın. 230 veya 115 volt bağlanmış
gerilim.
Termostatik kontrol müşteri tarafından sağlanmalıdır.
*1 Verilen detaylar cihaz dikey konumdayken çevre sıcaklığı -25 derecenin altına düştüğünde geçerlidir.

ELDRO® Standart Seri
3 fazlı AC tasarım
Strok-Zaman Çizimleri

Diyagramlar yük altında ve 20
derece çevre sıcaklığında
alınmıştır.
Yüksek-hızlı kapama devresi
kullanıldığında, verilen kapama
zamanları yaklaşık %15 azalır.

ELDRO® Standart Seri
3 fazlı AC tasarım
Strok-Zaman Çizimleri

c-Yayı Çizimleri

ELDRO® Standart Seri
3 fazlı AC tasarım
Boyut Çizimleri

Önceki tasarımdan kalan ELDRO iticilerin değiştirilmesi için lütfen bize danışınız.

ELDRO® Standart Seri
3 fazlı AC tasarım
Boyut Çizimleri

Önceki tasarımdan kalan ELDRO iticilerin değiştirilmesi için lütfen bize danışınız.

ELDRO® Standart Seri
3 fazlı AC tasarım
Boyut Çizimleri

Diğer boyutlarda üniteler istek üzerine üretilebilir. Eski tasarım ELDRO üniteleri yenilemek için bize danışınız.

ELDRO®
DC Versiyon
İtici Serileri
Elektrik Tasarımı

Motor

Terminal Kutusu

DC motor, yapısı VDE 0530’a göre.
Performans değerleri için teknik verilere
bakın. Yalıtım sınıfı F.

Sürekli çalışma S1 ve aralıklı çalışma
S3 - %60 çalışma çevrimi

6-kutuplu terminal kutusu.
Bağlantı vidaları M4. Koruyucu iletken
terminal M4.
Topraklama vidası M6 (terminal
kutusu dışında)
100V DC altındaki özel gerilim
değerlerinde farklı bağlantılar
kullanılır.

Gerilimler ve Frekanslar

Kablo Girişi

Verilen güç değeri boyut faktörü 1,05’e
kadar geçerlidir.
Standart gerilim 220V DC
İsteğe bağlı özel sargılarla 24V – 500V
DC arasında çalışabilir.

Kablo girişi Pg 21, 4 x 2,5 mm² (çap
17-19mm) iletken boylarına kadar

Çalışma Modları

Motor Sigortaları
Cihazları sigorta ile korurken termal
tetik her tip için akım değerinin en az
1,5 katına ayarlanmalıdır.

Mekanik Tasarım

Kurulum boyutları
Boyut tablolarına bakınız.
Montaj pozisyonları
Dikey: Piston çubuğu en üstte
Limit sviçler olmayan üniteler için
montaj opsiyonları
Taban montajı 90 derece dönebilir.
Bütün tiplerde üst montaj yeri dönebilir.

Güvenlik adımları
Toz geçirmez çift yalıtım.
Yağ haznesine çift yalıtım.
Piston çubuğu boyuna göre krom
kaplama.
Yabancı cisimlerin girmesini
engellemek için piston çubuğu tüpü
tipler Ed 121, Ed 201 ve Ed 301’de
bulunur.
Standart boya

Çalışma sıvısı

Sentetik resin laker vernik, darbeye ve
çizilmeye dayanıklı.
Hidrolik yağ HL 10, DIN 51524 kısım 1’e Kaplama kalınlığı – 40 mikron
Renk RAL 7022 (umbergri), diğer
göre, fabrikada doldurulur
renkler ve “Paslanmaya karşı Ekstra
Koruma” kaplaması ek ücrete tabidir.
Yalıtım
EN 60529, DIN VDE 0470 T1’e göre
IP 65.

ELDRO®
DC Versiyon
İtici Serileri
Ek Ekipman

Kaldırma veya İndirme Valfi (H,S,HS)

Paslanmaya karşı Gelişmiş Koruma

Cihazın içine monte kaldırma (H)
ve/veya indirme (S) valfi normal indirme
ve kaldırma süresinin sonsuz adımda
uzatılmasını sağlar. Ayarlanabilir
minimum değerler standart değerlerden
10-20 kat daha uzundur.
Valfleri tamamen açmak kısa stroklu
ünitelerde kaldırma ve indirme
sürelerinde 0,1 ile 0,2 saniye arasında
uzama sağlar. Uzun stroklu ünitelerde
bu değer 0,2 ile 0,4 saniye arasındadır.
Valfler cihazın dışından ayarlanır.

Özel boya: Poliüretan laker
Astar: Bir kat
Boya son katı: Poliüretan vernik.
Renk: RAL 7022 (umbergri).
Limit Sviçler
Frenin açık veya kapalı konumlarının
elektrik sinyalleriyle belirtilmesi için,
mekanik veya indüktif limit sviçleri
standard olarak kurulabilir.
Uygun sviç tipleri “Limit Sviçler” teknik
veri sayfasında listelenmiştir.

Frenleme Yayı (c-Yayı)
C-yayı frenleme kuvvetini oluşturur. Cyayının belirtilen kuvveti piston
çubuğunun kaldırma stroğunun üçte
birine veya verilen alt stroğun üçte
ikisine etkir.

Bütün ek donanımlar ek ücretle ayrıca
sipariş edilmelidir.

İlk Konuma Döndürme Yayı
İşlevi c-yayına benzer, fakat ilk konuma
döndürme kuvveti daha azdır
(opsiyonel)

Tiplerin yazımına kılavuz

Çalışma Performansının Çevre
Sıcaklığına Göre Değişimi
Sıcaklık aralığı
-15 ile +35 derece arası
-35 ile +35 derece arası

Hidrolik sıvı
HL 10, DIN 51524, kısım 1
özel düşük sıcaklık akışkanı

+35 derece üzeri

özel hidrolik akışkan

Çalışma performansı
Belirtilen çevre sıcaklığının alt kısımlarında kaldırma
süresi ilk çalıştırmada belirtilen kaldırma süresinin dört
katına kadar çıkabilir.
İndirme süresi değişmez.
istek üzerine doldurulur

ELDRO®
DC Versiyon
Teknik Veriler

c-Yayı Çizimleri

ELDRO®
DC Versiyon
Boyut Çizimleri

ELDRO®
DC Versiyon
Boyut Çizimleri

ELDRO® Flame-,
Patlamaya karşı seri
İtici Serileri
Elektrik Tasarımı

Motor

Terminal Kutusu

IP44 koruma sınıfı, DIN 40050 (IEC
529)’a göre, 3 fazlı AC sincap kafes
motor, imalatı VDE 0530 (IEC 34)’e
göredir.
Performans değerleri için teknik verilere
bakınız. Yalıtım sınıfı F’dir.

Koruma sınıfı IP 54, DIN 40050 (IEC
529)’a göre
M4 bağlantı vidaları ile birlikte 3
besleme terminali.
Koruyucu iletken terminal M4.
Topraklama vidası M6 (terminal
kutusunun dışında).

Çalışma Modları
Kablo Girişi
Sürekli çalışma S1 ve aralıklı çalışma
S3 - %60 çalışma çevrimi.
Çalışma çevrim değeri için teknik
verilere bakınız.

İstek üzerine temin edilir.

Gerilimler ve Frekanslar
400V, 50Hz, 3 faz AC
500V, 50Hz, 3 faz AC
690V, 50Hz, 3 faz AC
Bütün açıcılar fabrika çıkışta yıldız (Y)
bağanmış olarak teslim edilir.
110 V – 1000 V arası 3 fazlı AC özel
motor sargıları ek ücret karşılığı
alınabilir. Aynı şekilde 60 Hz frekans
için tasarlanmış açıcılar temin edilebilir.

Mekanik Tasarım

Kurulum boyutları
Boyut tablolarına bakınız.
Montaj pozisyonları
Dikey: Piston çubuğu en üstte
Yatay veya eğimli konumlarda:
açıcı plakası üste gelecek şekilde.
Limit sviçler olmayan üniteler için
montaj opsiyonları
Sipariş esnasında belirtilirse, taban
montaj 90 derece dönebilir.
Bütün tiplerde üst montaj yeri dönebilir.
Çalışma sıvısı
Hidrolik yağ fabrikada doldurulur.

Güvenlik adımları
Piston çubuğu boyuna göre krom
kaplama.
Toz geçirmez çift yalıtım.
Yağ haznesine çift yalıtım.
Ed 121, Ed 201 ve Ed 301’de piston
çubuğu koruma tüpü ve açıkma
işaretleri vardır.
Standart boya
Sentetik resin laker vernik, darbeye ve
çizilmeye dayanıklı.
Kaplama kalınlığı – 40 mikron
Renk RAL 7022 (umbergri), diğer
renkler ve “Paslanmaya karşı Ekstra
Koruma” kaplaması ek ücrete tabidir.

ELDRO® Flame-,
Patlamaya karşı seri
İtici Serileri
Ek Ekipman

Kaldırma veya İndirme Valfi (H,S,HS)

Sönümleme yayı (d-yayı)*

Cihazın içine monte kaldırma (H)
ve/veya indirme (S) valfi normal indirme
ve kaldırma süresinin sonsuz adımda
uzatılmasını sağlar. Ayarlanabilir
minimum değerler standart değerlerden
10-20 kat daha uzundur.
Valfleri tamamen açmak kısa stroklu
ünitelerde kaldırma ve indirme
sürelerinde 0,1 ile 0,2 saniye arasında
uzama sağlar. Uzun stroklu ünitelerde
bu değer 0,2 ile 0,4 saniye arasındadır.
Valfler cihazın dışından ayarlanır.

Frenin periyodik olmayan geçişleri için bu
yay yumuşak kapanma sağlar.
Yalnızca frenleme yayıyla beraber
kullanılabilir.
Bu yay kullanılırsa konum belirteci
kullanılamaz.
Montaj boyutu A’da değişikliğe yol açmaz.
Frenin çalışma noktası belirlenirken “V”
boyutu göz önüne alınmalıdır (boyut
çizimlerine bakınız).
Ana kullanım alanı: ELDRO® ile kontrol
edilen frenler.
*Sadece 60mm stroklu açıcılar için geçerlidir.

Frenleme Yayı (c-Yayı)
C-yayı frenleme kuvvetini oluşturur. Cyayının belirtilen kuvveti piston
çubuğunun kaldırma stroğunun üçte
birine veya verilen alt stroğun üçte
ikisine etkir.

Uygunluk Belgesi
Tiplerin yazımına kılavuz

İstek üzerine temin edilir.

Değişim üniteleri
Üretimden kalkan ünitelerin yedeklerinin
temini için istek üzerine temin edilebilen
“Patlamaya karşı tasarımda değişim
ünitelerinin sipariş talimatı” belgesine
bakınız.

ELDRO® Flame-,
Patlamaya karşı seri
Teknik Veriler

Çalışma Performansının Çevre
Sıcaklığına Göre Değişimi
Sıcaklık aralığı
-20 ile +40 derece arası
-10 ile +40 derece arası

Hidrolik sıvı
Shell Morlina 10*
HFC 46**

Kullanımı:
EEx II, EEx I
EEx I

Çalışma performansı
Belirtilen çevre sıcaklığının alt kısımlarında kaldırma
süresi ilk çalıştırmada belirtilen kaldırma süresinin dört
katına kadar çıkabilir.
İndirme süresi değişmez.

* Hidrolik sıvı, eğer alev almayan hidrolik sıvı zorunluluğu yoksa EEx I için de kullanılabilir.
** Alev almayan hidrolik sıvı.

Gövde Malzemesi
Ed 50, Ed 80, Ed 121, Ed 201, Ed 301
Motor gövdesi
Hidrolik gövde
* Gri döküm gövde ücrete tabidir.

EEx I tasarım
Döküm demir
Gri döküm

EEx II tasarım
GGG
Alüminyum veya gri döküm*

ELDRO® Flame-,
Patlamaya karşı seri
Strok-Zaman Çizimleri

Çizimler +20 derece çevre sıcaklığında ve hidrolik sıvı olarak
Shell Morlina 10 kullanılarak alınmıştır.

c-Yayı Çizimleri

Yüksek-hızlı kapama devresi kullanılırken, verilen kapama
süresi yaklaşık %15 azalır.

ELDRO® Flame-,
Patlamaya karşı seri
Boyut Çizimleri

ELDRO® Flame-,
Patlamaya karşı seri
Boyut Çizimleri

BRAKEMATIC
Çalışma Yöntemi
Tasarım ve
Çalışma Yöntemi

Elektrohidrolik tambur ve disk frenler için
BRAKEMATIC sistemi, işlev modülleri
(yazılımsal) içeren programlanabilir bir
frekans konverterinden ve bir giriş
ünitesinden (pedal, dahili veya harici
parametre arayüzü, ölçüm sensörlü
proses kontrol modülü ) oluşur.
Frekans konverterinin çıkışında bir
frekans değişimi oluşturulur. Bu frekans
değişimi bir ELDRO açıcının
çalıştırılması için kullanılır, böylece
hidrolik kuvvet değiştirilebilir. Sonuçta
elde edilen ELDRO açma kuvveti fren
sisteminin frenleme kuvvetine ters etki
eder; bu ilişki frenleme işleminin
kontrolünün temelini oluşturur.

Not:
Bir elektrohidrolik fren ile beraber çalışan
bir BRAKEMATIC kontrolü işlevsel tek
bir ünite oluşturur; bu ünitede iki ünite
elemanı da birbirleriyle uyumlu çalışması
için uyarlanmıştır. Eğer parçalardan birisi
değiştirilecekse, bütün sistemin yeniden
ayarlanması gerekir.

Tek bir BRAKEMATIC kontrolü aynı
anda birkaç frenin kontrol edilmesi için
yeterlidir, bunun için gerekli şart frenlerin
işlevinin ve çalışma yönteminin benzer
olması ve bütün ELDRO açıcıların akım
giriş değerlerinin toplamının seçilen
BRAKEMATIC ünitesinin kapsamında
olmasıdır.

İşlevler

BM P tipi pedal
Bu pedal tipi, “elle” parametre girilmesi
destekli, analog-kontrollü bir frenleme
işlevi oluşturulmasını sağlayan elektronik
bir pedal kontrolüdür. Sistem yürütme ve
döndürme işlemlerinin hassas
frenlenmesine izin verir. Konumlandırma
hassasiyeti ve çalışma rahatlığı
geliştirilmiştir. Özellikle istenmeyen yük
değişimi darbeleri ve vinç yüklerinin
salınımları ciddi şekilde azaltılabilir, hatta
yok edilebilir.
BM R tipi rampa
Sabit ve önceden programlanmış
frenleme tork değerlerinin oluşturulması
için bir elektronik kontroldür.
Bu sistem sayesinde frenin kılavuz
edilen açılma ve kapanma hareketleri
gerçekleştirilir. Önceden seçilmiş rampa
işlevine göre kısa frenleme süreleri, çok
adımlı veya sürekli frenleme işlemleri
mümkündür.
BRAKEMATIC rampa sistemi özellikle
uzaktan kumandalı, işlevlerin minimum
sayıda sinyalle kontrol edilmesi istenen
vinçler için sunulur. Rampa işlevinin
devreye sokulması için tek bir kontrol
sinyali yeterlidir. Bundan sonra işlemler,
örneğin bütün bir kapanma işlemi
otomatik olarak gerçekleştirilir.

Mümkün olan başka bir kullanım alanı
ise aşağı doğru çalışan kayış konveyör
sistemlerinde yüke bağlı aşırı
hızlanmaların otomatik olarak kontrol
edilmesidir. Kabul edilebilir konveyör
hızları alt ve üst değer olarak sınır
parametresi olarak girilir ve frekans
konvertörüne iletilir. Eğer üst sınıra
ulaşılırsa, konveyör hızı önceden
seçilmiş bir sıralı işleme göre düşürülür.
Alt limite ulaşılırsa, frekans konvertörü
rampayı devre dışı bırakır ve konveyör
sistemi normal çalışma yöntemine geri
doner.

BRAKEMATIC
Çalışma Yöntemi
İşlevler

Advance
Konveyörlerin farklı zamanlarda
BRAKEMATIC advance, kontrollü fren tork
durmasından kaynaklanan fazlalıkların
değerleri üretilmesini sağlayan, değişken
önlenmesi için tek yol budur.
öntanımlı parametreli elektronik kontrol
BRAKEMATIC advance’in bu işe
ünitesidir. Bu ünitede harici referans sinyali
uygulanması, konveyörün taşıma
(genellikle dönme) ve programlanmış
yönünden (yukarı veya aşağı) ve
öntanımlı parametre (örn. zaman, dönme)
yükleme durumundan bağımsız olarak
değerlendirilir ve frekans konverterinde
önceden belirlenmiş frenleme
doğrusal veya doğrusal olmayan zaman
zamanlarına ulaşılmasını sağladığı için
fonksiyonu hesaplanır. Dahili bir işlem kontrol çok uygundur.
modülü hesaplanan değerler ve gerçek veriler
Rayda hareket için ABS sistemi
arasında kalıcı bir setpoint/gerçek değer
karşılaştırması yapar.
Ray üzerinde hareket eden sistemler ve
troley sistemleri başka bir kullanım
Hat kılavuz sistemleri için sabit frenleme
alanıdır. Salınım yapan yükler, yüksek
süreleri
frenleme torkları (örn acil durum freni
Kontrol cihazında oluşturulan klavuz sinyali ile sonucu) ve iklim etkileri ile istenmeyen
harekete geçen frekans konvertörü, ELDRO
metal-metal sürtünmesinin beraber etki
açıcının çalışma frekansını düzenler ve
etmesi sonucu tekerlekler bloke olabilir.
böylece frenleme işlemini kontrol altında tutar. Bu durumlarda BRAKEMATIC advance
Karmaşık konveyör sistemlerinin kapanma
anti-blokaj sistemi olarak kullanılabilir.
işleminin gerçekleştirilmesinde ilk önkoşul
frenleme süresi düzenlemelerine güvenle
uyulmasıdır.

Pedalın işlevi
Pedalı kullanarak vinç operatörü sistemi
kontrol edebilir. ELDRO fren açıcısının açma
kuvveti, dolayısıyla fren torku, pedalın
hareketine oranla değişir.
Pedala hiç basılmaz ise, ELDRO fren açıcısı
tam açma gücü verir ve fren açılır. Pedala
basıldıkça, ELDRO fren açıcısının kuvveti
azalır ve fren torku artar. Özel bir ayar pedalın
hareket alanını artırarak frenleme torkunun

Park anahtarı bulunan
pedal kontrolüne örnek
1 ELDRO açıcı
2 Kontrol cihazı
3 Pedal
4 Park anahtarı

daha hassas kontrol edilebilmesini
sağlar.
Tam fren yapılmasını engellemek için,
pedalın içinde bir geri-çekme yayı
bulunmaktadır.
Vinç operatörü pedaldan ayağını hafifçe
çektiğinde, fren torku orantılı olarak
azaltılır.
Bu sayede, güvenlik frenleri için gereken
bütün şartlar gerçekleşmiş olur.

BRAKEMATIC
Kontrol üniteleri
Teknik Özellikler

Sistem gerilimi

230/.. gerilim versiyonu

400/… gerilim versiyonu

1x180’den 260 V’a, ± %0, 48’den 62 Hz’e
alternatif olarak 220’den 360 V’a, ± %0 DC

3x 345’den 525 V’a, ±%0, 48’den 62 Hz’e
alternatif olarak 420’den 700 V’a, ± %0 DC

Koruma sınıfı

IP 55, DIN 40050’ye göre (kasalı teslimatta, aksi halde IP 20)

Çevre sıcaklığı

çalışma esnasında -10° ile +40° arası
%2,5 / °C güç azalması ile +50°’ye kadar
depolama esnasında -40° ile +55°C arası

Pik gerilim gücü

Sınıf I, EN 50178’e göre

İzin verilen kirlilik

VDE 0110 Kısım 2’ye göre kirlilik derecesi 2

İzin verilen nem yükü

bağıl nem %95, yoğuşma olmadan

Yüksekliğin etkisi

1000 m: akım değerinin %100’ü
3000 m’ye kadar akım değeri her 1000 m için %10 azalarak

Vibrostabilite

IEC 68-2-64 ve IEC 68-2-36

Test Fh

IEC 68-2-6

Test Fc

IEC 68-2-29

Test Eb’ye göre

Kontrol ve açıcı kabloları ekranlanmalıdır.

Boyutlar
Kasa, kilitlenebilir tasarım, IP 55, IEC 529, DIN 40050
* çevre sıcaklığı >40 derecede
kasa boyutları 400x 250 x 500 mm

Pedal
Güçlendirilmiş versiyon
IP 54 (IEC 337, DIN 0660)

BRAKEMATIC

Kontrol üniteleri
Uygulamalar için seçim tablosu

Kontrol üniteleri koruma sınıfı IP 55 ve duvara monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. İstek üzerine başka
tasarımlarda üretilebilir.
Pedal tabana monte edilecek şekilde tasarlanmıştır. Bütün üniteler geçerli standartlara ve güvenlik düzenlemelerine uygundur.

Tiplerin Yazımına Kılavuz
Kontrol ünitesini aşağıdaki yapıda tanımlanmıştır

2 adet Ed 80/6 230/400 V ELDRO açıcı
için pedal kontrolü, 2,1/1,2 A.
400 V 50 Hz’de toplam akım
2x1,2 A = 2,4 A’dir.

Elektro-hidrolik İticiler
ELDRO®
ELDRO® fren açıcıları için çalışma
hidroliği bakımı
Standart versiyon
Ed 23 – Ed 350 ELDRO®
fren açıcıları için
yağ miktarı

Çalışma sıvısı bakımı

ELDRO® tipi

litre

Ed 23/5

1,6

Ed 30/5

1,9

Ed 50/6

4,2

Ed 80/6

4,2

Ed 50/12

5,5

Ed 80/12

5,5

Ed 121/6

9,4

Ed 201/6

9,4

Ed 301/6

9,2

Ed 121/12

9,4

Ed 201/12

9,4

Ed 301/12

9,2

Ed 185/16

9,2

Ed 301/15

12,1

Ed 350/20

12,1

ELDRO® iticiler -25 °C’den +50 °C’ye
kadar bir sıcaklık aralığında çalışacak
HL10 DIN 51524 sınıfı Shell Morlina 10
hidrolik yağ ile doldurulmuş olarak teslim
edilir. Farklı sıcaklık aralıkları için özel
sıvılar gerekir. Bu “uzun ömürlü” dolum,
açıcı zarar görmediği sürece çalışma
esnasında bozulmaya uğramaz.
Tamirden sonra tekrar dolum esnasında
başka marka HL10 DIN 51524 sınıf
sıvılar kullanılabilir. Farklı markaların bu
sınıftaki hidrolik yağlarının bir listesi
EMG’den temin edilebilir.
ELDRO® açıcıdaki bütün rulmanlar DIN
51825 standardına göre K-L 3 n “uzun
ömürlü” yağ ile (örneğin Shell Alvania R
3) fabrikada yağlanır.
Bu sayede ELDRO® açıcılar büyük
oranda bakım gerektirmez.

Önemli
Yeniden dolum esnasında açıcı dik
konumda, açıcının türüne göre taşma
vidasına veya doldurma bağlantısının
dolum sınırına kadar yağla
doldurulmalıdır.
Hava odacıkları kalmasını engellemek
için, cihazı birkaç açma-kapama
çevriminden geçirin. Bundan sonra yağ
seviyesini kontrol edin ve gerekirse yağ
ekleyin. Son olarak, dolum bağlantısını
ve taşma vidasını sıkıştırın.

Elektro-hidrolik İticiler
ELDRO®
ELDRO® Değişim Ünitelerinin Sipariş Edilmesi
Değişim üniteleri özel açıcılar olarak imal edilirler. Yeni kurulumlarda kullanılmaları tavsiye edilmez.
ELDRO® açıcı
önceki tasarım

Kurulum (A)
boyutu

Değişim ünitesi
yeni tasarım

Kurulum (A)
boyutu

Fark
aşağı/yukarı

Tip

mm

Tip

mm

mm

Ed 23/5

286

2

272

Ed 10 taban plakasıyla
Ed 20 taban plakasıyla 284
Ed 22/5 taban plakasıyla

Eşit kurulum boyutuna
açıcıya eklenen aşağıdaki
parçalar yardımıyla ulaşılır

yok

Ed 10 taban plakasız
Ed 20 taban plakasız
Ed 22/5 taban plakasız

254

Ed 23/5.2 flanş
versiyonu

18

Ed 10 c
Ed 20 c
Ed 22/5 c

314

Ed 23/5.1 c taban- 314
plakalı versiyon

-

yok

Ed 11
Ed 11 c

433
468

Ed 30/5.1
Ed 30/5.2 c

433
468

-

adaptör E30.U11
adaptör E30.U12

Ed 21

433

Ed 50/6.2

435

2

baskı çubuğu E 80.U 114
ve iki sıkma yakası
20x16x35 sabitleme kulpu

Ed 21 c

468

Ed 50/6.3 c

468

-

baskı çubuğu E 80.U 114
ve iki sıkma yakası
20x16x35 sabitleme kulpu

Ed 2
Ed 2 c

509
509

Ed 50/6.1
Ed 50/6.1 c

511
511

2
2

kasa tabanı E 80.243 ve
basınç kulpu E 80.U 114

Ed3
Ed3 c

509
509

Ed 80/6.1
Ed 80/6.1 c

509
509

-

kasa tabanı E 80.242 ve
basınç kulpu E80.U 114

Ed 4

609

Ed 80/12.1

606

3

kasa tabanı E 70.242 ve
basınç kulpu E 80.U 114

Ed 5
Ed 5 c

600
600

Ed 185/6
Ed 185/6 c

600
600

-

yok
yok

Ed 6

700

Ed 185.16

700

-

yok

Ed 125/6
Ed 125/6 c

644
644

Ed 121/6
Ed 121/6 c

645
645

1
1

yok
yok

Ed 200/6
Ed 200/6 c

644
644

Ed 201/6
Ed 201/6 c

645
645

1
1

yok
yok

Ed 300/6
Ed 300/6 c

680
680

Ed 301/6
Ed 301/6 c

680
680

-

taban plakası E 301.U 10
taban plakası E 301.U 10

Ed 125/12

764

Ed 125/12.1

765

1

taban plakası E 121.U 11

Ed 200/12

764

Ed 200/12.1

765

1

taban plakası E 121.U 11

Ed 300/12

800

Ed 301/12.1

800

-

taban plakası E 301.U 11

yok

Eski tasarımdan ab-yayı olan ELDRO açıcıları yenileri ile değiştirirken, yeni açıcılarda d-yayı olmasına dikkat ediniz. Bu durumda
açıcıların kesin olarak uyacağı söylenemez çünkü basınç kulpunun tasarımı farklıdır.
Değişim üniteieri Ed 201/6 (5) ve Ed 201/6 c (5)’in 654 mm kurulum boyutlu versiyonları istek üzerine temin edilebilir.
Ed 5 c’nin değişim ünitelerinin c-yayı direnç kuvveti strokun 1/3’ünde 250N daha fazladır.
Ek parçalar için ana listeye bakınız.
ELDRO açıcılar Ed 20 ve Ed 21 hidrolik yağ Clophen T 241 ile doldurulmuştur (toksin, zehirli yağ).
Bu üniteler kanunlara uygun şekilde elden çıkarılmalıdır.

Elektro-hidrolik İticiler
ELDRO®
Kurulum talimatları
Genel olarak
Teknik veriler için açıcı plakasına bakın
(1).

Ayar vidasını kasanın kenarından öteye
çevirmeyin.
Valflerle donatılmış üniteler fabrikada 5
Açıcılar çalışmaya hazır biçimde, uygun
saniyelik sürede açılacak veya kapanacak
çalışma yağıyla doldurulmuş olarak
şekilde ayarlanır.
Cihazın monte edildiği mesnette
teslim edilirler – yağ detayları için
dönme yapabilmesi engellenmemelidir, İşlem bittikten sonra tıkaç vidaları sıkıştırın.
plakaya bakınız (4).
aksi halde piston üzerine kesme
Fren yayı
kuvvetleri etki edebilir.
Dolum veya taşma vidalarının izinsiz
Dahili fren yayı bulunan ünitelerin
açılması uygun değildir, çünkü yağ kaybı Elektrik bağlantısı
plakasında bir “c” harfi bulunur. Bu
çalışma değerlerinin değişmesine veya
durumda, fren mekanizmasının üzerinde
Bağlantıları terminal kutusu
açıcının çalışmamasına yol açabilir.
kendisine ait yay veya ağırlık
kapağındaki çizime göre yapınız.
bulunmamalıdır.
Motor gerilimi delta veya yıldız
BVS’ye uygun (Sch)-alev almaz
bağlantıya göre değiştirilebilir.
ünitelerde uygun hidrolik sıvı için
Bütün açıcılar yıldız bağlantıyla teslim Boyama
düzenlemelere bakınız – yağ detayları
Kurulumdan sonra açıcı boyanırsa, hasar
edilir. Bağlantı için herhangi bir faz
için plakaya bakınız (4).
oluşmaması için piston çubuğunu
sırası uygundur.
boyamayın. Aksi halde sızıntı
(Sch)- veya (Ex-) ön ekli açıcıların
Montaj konumları
problemleriyle karşı karşıya gelebilirsiniz!
voltajları değiştirilemez.
Dikey: Basınç kolu (2) üstte olacak
şekilde.
Yatay ve ara konumlarda: açıcı plakası
(1) üstte.
Başka montaj konumları için bize
danışmanız gerekmektedir.

ELDRO® tipleri Ed 50 ve Ed 301’in
taban montaj kısımları cıvatalıdır ve 90
derece açıyla monte edilebilir.

Ek ısıtma için, terminal kutusu
kapağındaki çizime bakınız.
Terminal kutusu alanını temiz tutunuz.
Contanın doğru konumlanmasına ve
hasar görmemesine dikkat ediniz.
Terminal kutusunu sıkıca kapatınız.
Kablo girişi sıkma vidasını sıkıca
kapatınız, gerekiyorsa yalıtınız.
Cihazları motor sigortalarıyla korurken
termal tetikleme bütün tipler için açık
tutma akımının 1,5 katına
ayarlanmalıdır
(akım değeri için teknik değer
plakasına bakınız.)
(Sch-) veya (Ex-) cihazları bağlarken
geçerli düzenlemelere dikkat ediniz.
Valf ayarı
Referans: “H” açma valfi, “S” kapama
valfidir.
“H” veya “S” ile işaretlenmiş tıkaç
vidayı çıkarınız. Ayar vidası 7 veya 8’i
çevirerek normal açma ve/veya
kapama sürelerinin uzatılması
mümkündür.
Sağa çevirme ile süre uzatılır.
Sola çevirme ile süre kısaltılır.

Elektro-hidrolik İticiler
ELDRO®
Kurulum talimatları
Açıcıların açılma işaretleri:
Ed 121/6, Ed 201/6, Ed 301/6,
Ed 121/12, Ed 201/12, Ed
301/12
Açıcının daha kolay
kurulabilmesi ve kontrol
edilebilmesi için açıcının piston
kılavuz zıvanası işaretlidir. Bu
işaretler piston çubuğu koruma
tüpünün alt kenarında
okunabilir (çizime bakınız).

Uygunluk belgesi

