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1 Инструкции за безопасност
1.1 Използване на верижните електротелфери по предназначение
Верижните електротелфери по предназначение могат да се използват за вертикалното вдигане и спускане на товари, а
също на тяхното хоризонтално предвижване (с предвижващо съоръжение). Всяко използване по друг начин, особено не
вземането под внимание на изброените в точка 6.2 забрани за използване, се счита като използване не по
предназначение. Такова използване може да причини злополука и да бъде опасно за живота. За причинените по такъв
начин щети заводът-производител не поема отговорност; всички рискове от това се носят от потребителя.
Забранено е превозването на хора по какъвто и да било начин!
Съвременната конструкция на верижния електротелфер, в случай на квалифицирано обслужване,
гарантира безопасност и икономична експлоатация.
Патентованият безопасен плъзгащ съединител се намира между движещия механизъм и спирачката.
Спирачката действа непосредствено върху товара, през движещия механизъм с връзка с вклиняване, без
натоварване на съединителя.
Преди пускане в експлоатация се убедете, че всички електрически присъединения са извършени в
съответствие с предписанията, всички кабели са невредими и оборудването може да се обезточва с
изключвател. Експлоатиращият също е длъжен да осигури това, че точките на закачване на верижния
електротелфер да бъдат оформени така, че те безопасно да поемат възникващите сили.
Експлоатацията на верижния електротелфер е разрешена само тогава, ако той е закачен в съответствие с
предписанията, и по този начин е осигурено, че при всякогашния процес на вдигане, спускащата се от
телфера част на веригата, вследствие на собственото си тегло, безопасно може да се спусне от телфера.
Не вземането под внимание на горната инструкция, води до струпването на веригата и чрез това до
повреждането на телфера.
За използване на телфера в агресивни среди, трябва да се поиска разрешението на завода-производител.
Инструкцията за обслужване се отнася за безопасността на работите, извършвани върху и със верижния електротелфер.
В нея има такива инструкции за безопасност, чието спазване е задължително.
Инструкциите за безопасност не сме съставили с претенции за пълнота. В случай на въпрос или проблем, молим,
потърсете компетентното местно представителство.
Инструкцията за обслужване винаги трябва да бъде комплектна и в съвършено четливо състояние.
Не поемаме отговорност за щети и аварии, които се обясняват с една от долните причини:
• използване не по предназначение
• произволно изменяне на движещата система
• неквалифицирано извършване на работа по експлоатационната система и с нейна помощ
• грешка при обслужването
• не вземане под внимание на Инструкцията за обслужване
1.2 Предписания
Като основа на монтирането, пускането в експлоатация, проверката и поддържането на верижните електротелфери, във
Федерална Република Германия и в страните на Европейския Съюз, служат основно следните предписания и указанията
на настоящата Инструкция за обслужване:

Европейски директиви
2006/42/EC
2014/30/EC
2014/35/EC

EС Директива за машини
EС Директива за електромагнитна съвместимост
EС Директива за низкото напрежение

Предписания на Професионалния Съюз на Германия (DGUV – Предписания за безопасност)
DGUV Vorschrift 1 (BGV A1:2009)
DGUV Vorschrift 3 (BGV A3:2005)
DGUV Vorschrift 52 (BGV D6:2000)
DGUV Vorschrift 54 (BGV D8:1997)
DGUV Regel 100-500 (BGR 500-2.8:2008)
DGUV Grundsatz 309-001 (BGG 905:2004)

Основни принципи на предотвратяването
Електрически оборудвания и апаратури
Кранове
Лебедки, подемни и конвейерни устройства
Товароподемни средства в режим на елеватор
Основни принципи на проверката на крановете
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Хармонизирани стандарти
DIN EN ISO 12100:2010
DIN EN 14492-2:2006+A1:2009
DIN EN 818-7:2002+A1:2008
DIN EN ISO 13849-1:2008
DIN EN 60034-1:2010
DIN EN 60034-5:2001+A1:2007
DIN EN 60204-1:2006
DIN EN 60204-32:2008
DIN EN 60529:1991+A1:2000 +A2:2013
DIN EN 60947-1:2007+A1:2011
DIN EN 61000-6-2:2005
DIN EN 61000-6-3:2007+A1:2011
DIN EN 61000-6-4:2007+A1:2011
DIN EN 82079:2013
DIN EN ISO 12100:2010

Безопасност на машините
Кранове – Механично задвижвани лебедки и телфери
Вериги за подемни машини, клас на качество Т
Свързани с безопасността части на управляващите устройства – основни
принципи на оформянето
Оразмеряване и работно поведение на въртящите се машини
Видове защита на въртящите се машини, свързани с оформлението на
корпуса
Електрообзавеждане на машини, общи изисквания
Електрообзавеждане на машини, изисквания за телфери
Видове защита, свързани с оформлението на корпуса (код IP)
Разпределителни устройства за ниско напрежение, общи установености
Електромагнитна съвместимост, допустимост на смущения в областта на
промишлеността
Електромагнитна съвместимост, лъчение поради смущения, в областта на
бизнеса и производството
Електромагнитна съвместимост, лъчение поради смущения, в областта на
промишлеността
Съставяне на инструкции, структуриране, съдържание и представяне
Съставяне на инструкции за ползване, структуриране, съдържание и
представяне

Стандарти и технически спецификации
FEM 9.511:1986
FEM 9.683:1995
FEM 9.751:1998
FEM 9.755:1993

Класифициране на двигателите
Избиране на подемните мотори и моторите за постъпателно движение
Серийно произвеждани механизирани подемни устройства, безопасност
Мерки в интерес на постигането на безопасни периоди на експлоатация

В случай на нарушение на горните предписания за безопасност и на указанията на Инструкцията за обслужване, заводътпроизводител не поема никаква отговорност.
Вземете в предвид инструкциите за обслужване и забраните на 6. точка!
В други страни трябва да се вземат в предвид съответните национални предписания.
Върху верижния електротелфер могат да извършват работи само обучени за това лица (квалифицирани
лица), след изключването и затварянето на главния прекъсвач на крана, и така също след осигуряването на
работната площадка.
Специалистът е лице, което въз основа на своята квалификация и опит е придобило съответните познания в областта на
лебедките, подемните и теглещи устройства, или крановете, и познава свързаните с тях предписания, директиви за
трудова дейност и охрана на труда, и общоприетите технически правила, в такава степен, че е способен да прецени дали
са годни лебедките, подемните и теглещи устройства, или крановете за извършване на безопасна трудова дейност. Напр.
IEC 364 или DIN VDE 0105 забранява неквалифицирани лица да извършват работа върху силнотокови оборудвания.
Извършените поддържания и проверки трябва да се отбележат в книгата за проверки (напр. регулиране на спирачката или
сцеплението).
Верижният електротелфер може да се обслужва само от лица, обучени от експлоатиращия оборудването, които са се
запознали с настоящата Инструкция за обслужване, и за тях тя е непрекъснато достъпна.
Не пускайте в експлоатация верижния електротелфер, докато всички обслужващи не се запознаят щателно със
съдържанието на Инструкцията за обслужване, и не удостоверят това с подписа си на неговата задна страница.
1.3 Части
Разрешава се използването само на фигуриращи в каталога за части на завода-производител оригинални закрепващи
елементи, запасни части и допълнителни елементи. Заводът-производител само за тях поема отговорност.
Изключена е каквато и да била отговорност на завода-производител в случай на щети, произлизащи от използването на
неоригинални части и допълнителни елементи.
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2 Технически преглед
2.1 Възможности за сглобяване
Осигуряващата лесното монтиране система, основана на принципа на строителните кубчета, дава възможност верижният
електротелфер да се преобразува безпроблемно от изпълнение с един клон на веригата в изпълнение с два клона, от
фиксирано изпълнение в изпълнение с ръчно или електрическо ходово устройство, или да се установи друга височина на
повдигане или обслужване.

Звено за наставка

Ръчно или електрическо
придвижващо устройство

Планка за окачване
с едно отверстие

Окачване с кука

Планка за окачване
Подемно устройство
Кутия за събиране на веригата

Ограничител на повдигането
(ограничител на крайното
положение) с гумен буфер

Управляващ
превключва-тел с
авриен изключващ
бутон

Кутия на куката с гумен буфер
(с два верижни клона)
Държач на куката с гумен буфер
(с един верижен клон)

Рис. 1: Възможности за сглобяване
2.2 Обяснение на типовото означение
Пример:
Модел

Модел 031 / 51

Тип 2 5 0 / 1 - 8 / 2

03 1 / 51
Номер на модела
Показател на скоростта на повдигане
0 – телфер с една скорост на повдигане
1 – телфер с две скорости на повдигане
Показател на размера на корпуса
02 – Размер на корпуса I с верига
4×12
03 – Размер на корпуса I с верига 5,2×15
05 – Размер на корпуса II с верига 5,2×15
07 – Размер на корпуса II с верига 7,2×21
09 – Размер на корпуса III с верига
9×27
11 – Размер на корпуса III с верига 11,3×31

Тип

mm
mm
mm
mm
mm
mm

250 / 1 - 8 / 2
Скорост на плавно повдигане в м/мин.
Главна скорост на повдигане в м/мин.
Брой на верижните клонове
Товароподемност в кг

Техническите данни, в съответствие с 2006/42/ЕС Директива за машини, са дадени в приложената към верижния
електротелфер документация.
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2.3 Чертеж на сечение
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
Капак на управляващото устройство
Управляващо устройство
Капак на вентилатора
Вентилатор
Ос на мотора
Статор на мотора
Ротор на мотора
Съединителен блок
Корпус
Ос на малкото зъбчато колело 1

1
2
3

№
11
12
13
14
15
16

Наименование
Товарна верига
Планка за окачване
Ос за предаване на движението, с верижно зъбно колело
Капак на задвижващия механизъм
Капак от страната на задвижващия механизъм
Лайсна с клеми за свързване на захранващото напрежение,
за електрическото свързване на управляващия
превключвател и на задвижващия механизъм
17 Спирачно устройство
18 Кутия на куката

12

13
14
4
15

5
6
7
8
9

16

10
11

17

18

Рис. 2: Чертеж на сечение
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2.4 Принципна схема на вдяването на товарната верига
Използвайте само оригиналната верига на производителя. Само тази верига отговаря на високите изисквания
към натоварването и продължителността на живота.

Верижно зъбно колело на оста,
задвижващата веригата
Притискач на веригата
Водач на веригата

Събираща кутия за веригата
Долен ограничител на крайното
положение на веригата

Държач на куката
Крепител на веригата
Кутия на куката

Рис. 3: 3.1 Изпълнение с един верижен клон

3.2 Изпълнение с два верижни клона

3 Монтиране
Съгласно член 24 от DGUV Предписание 54 (BGV D8), монтирането може да се извършва от квалифицирано лице.
3.1 Механично сглобяване
3.1.1 Държач на куката
Държачът на куката е част на механизма за закачване на товара на телферите с един верижен клон.
Гумен буфер с вулканизирана
шайба
Винтов щифт
Пластмасова шапка с матрица
за товароподемност и означение на размера на веригата

Гумен буфер

Гумен буфер

2 болта имбус mit
Sicherungsmutter

2 болта имбус

Корпус на куката

Корпус на куката

Притискаща шайба

Притискаща шайба

Товарна кука, комплект
(с опорен лагер)

Товарна кука, комплект
(с опорен лагер)

Означение 4 или 5
Корпус на куката
Притискаща шайба
Товарна кука, комплект
(с опорен лагер)

Държачът на куката
Верига 4×12 и 5,2×15

Държачът на куката
Верига 7,2×21

Държачът на куката
Верига 9×27 и 11,3×31

Рис. 4: Конструкция на държача на куката
По време на поддръжката проверявайте състоянието на куката (износване, разстояние до върха) и гумения буфер. При
държачите на кука на вериги с размери 4×12 и 5,2×15 mm, освен това трябва да се проверява и състоянието на пластмасовата шапка. Проверявайте също и състоянието на лагера на куката, на задръжката от откачване, и на
застопоряването на гайката на куката. Аксиалният лагер в случай на необходимост трябва да се почисти и смаже.
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При сглобяването на държачи на куки и кутии на куки, болтовите връзки трябва да се затегнат с долу посочените моменти:
Съставна част

Макс. Товароподемност [kg]

Размер на болта

Брой

Момент на затягането [Nm]

Държач на кука, верига 4×12

250

-

-

-

Държач на кука, верига 5,2×15

500

-

-

-

Държач на кука, верига 7,2×21

1000

M10×40 DIN 912

2

35

Държач на кука, верига 9×27

1600

M12×30 DIN 912

2

50

Държач на кука, верига 11,3×31

3200

M12×35 DIN 912

2

50

Таблица 1: Моменти на затягането на болтовите връзки
3.1.2 Кутия на куката
Кутията на куката е част на механизма за закачване на товара на телферите с два верижни клона.

Гумен буфер

Закрепване със щифт със
шлиц (щифтът със шлиц е
предпазен от разхлабване
с 2 кернировки)

3 Болтове
имбус

Кутия на куката
Пружинен щифт напречно
на горната част на куката
(само за типовете 110/…,
111/…)

Сачмен радиален
лагер
Верижно зъбно колело
Товарна кука, комплект
(с опорен лагер)

Закрепване на гайката
на куката с назъбване

Рис. 5: Устройство на кутията на куката
По време на поддръжката състоянието на отделните части да се проверява в съответствие с точка 3.1.1
Съставна част

Макс. Товароподемност [kg]

Размер на болта

Брой

Момент на затягането [Nm]

Кутия на кука, верига 4×12

500

M6×40 DIN 912

2/1

10/6

Кутия на кука, верига 5,2×15

1000

M6×40 DIN 912

2/1

10/6

Кутия на кука, верига 7,2×21

2000

M8×50 DIN 912

2/1

20/10

Кутия на кука, верига 9×27

3200

M10×50 DIN 912

2/1

35/20*

Кутия на кука, верига 11,3×31

6300

M12×60 DIN 912

3

35

* Моментът на затягането на болта, намиращ се при гумения буфер, е намален. Този болт трябва да се залепи в
отверстието с резба, с паста за закрепване на болтове.
Таблица 2: Моменти на затягането на болтовите връзки
3.1.3 Верижни електротелфери с фиксирано изпълнение - основно изпълнение
Внимание!
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Забранено е да се използват други монтажни щифтове вместо оригиналните. Особено не се
допуска използването на винтове за свързване на верижния електротелфер и елемента за
окачване.

3.1.3.1 Окачване с планка за окачване
Монтаж:

Закрепете към телфера приложената планка за окачване, с помощта на двата щифта, в
отверстията на намиращите се на корпуса на телфера уши за закрепване. Сложете на
щифтовете шайбите и застопорете щифтовете със шплинтове.

Внимание! На планката за окачване отверстието за фиксиране на допълнителната количка трябва да бъде
на страната откъм събиращата кутия на веригата!

Планка за окачване
Отверстие за фиксиране на допълнителната количка
Щифт

Страната откъм кутията за събиране на веригата

Рис. 6: Окачване с планка за окачване
3.1.3.2 Опция – планка за окачване с едно отверстие
Монтаж:

Закрепете доставената с телфера планка за окачване с едно отверстие, с помощта на двата
щифта, в отверстията на намиращите се на корпуса на телфера уши за закрепване. Сложете на
щифтовете шайбите и застопорете щифтовете със шплинтове.

Внимание! Измежду символите, намиращи се на планката за окачване с едно отверстие, указващи
изпълнението с един или два верижни клона, означението, съответстващо на изпълнението на
телфера, трябва да бъде на страната откъм събиращата кутия на веригата!

Символът на кутията
на куката при работа с
верига с два клона
Символът на държача
на куката при работа с
верига с един клон



С обръщане на 180° на планката за окачване с едно отверстие,
телферът може да се преустрои от работа с верига с един клон
на работа с верига с два клона, и обратно!
къса страна
страна
къса

дълга
дългастрана
страна

Щифт
Страната откъм кутията
за събиране на веригата

Рис. 7: Окачване с планка за окачване с едно отверстие

държач на кука
с 1 верижен клон

кутия на куката
с 2 верижни клона
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3.1.3.3 Опция - окачване с кука
Монтаж:

Закрепете доставената заедно с телфера кука за окачване, с помощта на двата щифта, в
отверстията на намиращите се на корпуса, сложете на щифтовете гайките и застопорете
щифтовете със шплинтове.

Внимание!

Измежду символите, намиращи се на планката за окачване с едно отверстие, указващи
изпълнението с един или два верижни клона, означението, съответстващо на изпълнението на
телфера, трябва да бъде на страната откъм събиращата кутия на веригата!

Символът на кутията на
куката при работа с верига
с два клона
Символът на държача на
куката при работа с верига
с един клон



С обръщане на 180° на куката за окачване, телферът
може да се преустрои от работа с верига с един клон
на работа с верига с два клона, и обратно!

Щифт
Страната откъм
кутията за събиране на
веригата

къса страна

държач на кука
с 1 верижен клон

дълга страна

кутия на куката
с 2 верижни клона

Рис. 8: Окачване с кука за окачване
3.1.4 Проветряване на двигателя
След монтирането на телфера, с цел да се избегне възникването на свръх налягане/вакуум в корпуса на двигателя,
сложете дадената към него проветрителна шайба под намиращия се отгоре на корпуса болт за наливане на маслото.
Внимание!

Използването на проветрителна шайба не се препоръчва при използване на открито,
мобилна употреба (MB) и използване като подемник, при висока влажност и при големи
температурни колебания. В този случай движещият механизъм е уплътнен отгоре и отдолу с
плоски шайби под болта за пълнене на маслото и болта за източване на маслото.

Болт за наливане на маслото
Проветрителна шайба

Рис. 9: Болт за наливане на маслото
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3.1.5 Кутии за събиране на веригата
3.1.5.1 Монтиране на кутията за събиране на веригата

Пластмаса

Текстил

Флип торба

Рис. 10: Типове на кутията за събиране на верига
Кутиите за събиране на верига с указаните по-долу размери се изработват от пластмаса:
Размер на веригата [mm×mm]
4×12
5,2×15
7,2×21
4×12
5,2×15
7,2×21

Мах. Вместимост [m]
12
8
5
16
10
8

Тип на кутията за събиране на верига
4/12 5/8 7/5

4/16 5/10 7/8

Таблица 3: Пластмасови кутии за събиране на верига
Указаните в таблицата кутии за събиране на верига с по-голяма вместимост и кутиите за събиране на верига на моделите
се изготвят от текстилен материал.
Монтирането на кутията за събиране на веригата става с помощта на болт и една самостопорна гайка. Затегнете гайката
така, че да закрепва болта неподвижно. Сменете самостопорната гайка, ако тя вече не осигурява закрепването на болта
при повторно монтиране на кутията за събиране на веригата.
Важно!

Проверете дали намиращата се на разположение кутия за събиране на веригата отговаря на
дадената дължина на веригата (виж означението на размера на веригата и вместимостта
върху кутията за събиране на веригата). Сложете свободно в кутията за събиране на веригата
края на веригата, сглобен с ограничителя на повдигане и гумената шайба.
След прибирането на веригата проверете колко е запълнена кутията за събиране на веригата,
на основа на означението, намиращо се върху нея отстрани.
Забранено е да се превишава максималното разрешено запълване!

3.1.5.2 Свръхголяма кутия за събиране на веригата
В случай, че теглото на пълната с веригата кутия превишава 25 kg, тя трябва да се разтовари с помощта на
ремъка, монтиран за тази цел от производителя. Ремъкът трябва съответно да се нагласи и да се затегне с
намиращия се на него опъващ запорен механизъм, именно тогава, когато в кутията има верига с тегло
прибл. 10 kg.
Тъй като местните условия на използване не са извести на производителя по време на доставянето, точката на
свързване на ремъка трябва да се оформи от експлоатиращия (виж Рис. 11). В случай, че верижния електротелфер е
монтиран с количка, точката на свързване на ремъка трябва да се създаде с една допълнителна количка (екстра
принадлежност – виж Рис. 12).
След монтирането непременно трябва да се осигури обтегнатостта на ремъка, и това редовно да се проверява, в случай
на необходимост да се коригира. В точката на прилягане ремъкът трябва да се защитава с приложените предпазители на
краищата (виж Рис. 11 и Рис. 12).
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Точка на свързване
Предпазители на краищата

Ремък

Внимание!
Не може да се използва към
еднощифтови колички.

Запорен механизъм

Рис. 11:

Верижен електротелфер с фиксирано
разположение, с кутия за събиране на
веригата (с точка на свързване,
оформяна на място)

Рис. 12: Верижен електротелфер с кутия за
събиране на веригата и с допълнителна
количка (при дъгообразни трасета може
да се използва само условно)

Краят на ремъка трябва да се вдене в запорния механизъм и да се обтегне по начина, показан на Рис. 13.
свободен край на ремъка

ремък със запорен механизъм

Рис. 13: Вдяване на ремъка в запорния механизъм и обтягането му

3.1.6

Вдяване на товарната верига – при доставяне без вдяната верига – изпълнение с верига с един клон

1. Вкарайте вдяващия специален заводски инструмент в показания на Рис. 14-А отвор за прокарване на веригата, имащ
кръстовидна форма, докато куката не излезе през другия отвор.
2. Започвайки с лежащо звено (Рис. 14-А), издърпайте веригата в седлото на верижното зъбно колело с помощта на
куката.
3. С къси натискания на управляващия бутон прокарайте веригата (Рис. 14-B).
4. На другия край на веригата наденете гумения буфер и монтирайте куката (Рис. 14-С).
5. Спуснете куката до най-долното и положение.
6. Наденете на празния край на веригата приложената гумена шайба за ограничителя на повдигането.
7. Закрепете ограничителя на повдигането* на третото звено, считано от края на веригата (Рис. 14- D).
8. Монтирайте кутията за събиране на веригата в съответствие с точка 3.1.5.1
9. Вкарайте веригата в кутията и при това смажете добре веригата по цялата и дължина.
В интерес на това, че веригата да се разположи подредено в кутията за събиране, клонът на веригата,
противоположен на куката, в повдигащия режим на телфера, трябва сам да се прибере в кутията, а не в
последствие да се прибере с ръка. Така веригата няма да се оплете.
* Ограничител на повдигането
Ограничителят на повдигането служи за ограничаване на долното положение на куката, и пречи на края на
веригата, противоположен на куката, да излезе от телфера.
Ограничителят на повдигането осигурява аварийното ограничаване на крайното положение и затова не
може да се използва за работа.
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Рис. 14-A

Рис. 14-B

Рис. 14-D

Рис. 14-E

Рис. 14-C

Рис. 14: Вдяване на товарната верига – изпълнение с верига с един клон

3.1.7

Вдяване на товарната верига при доставка без верига за вдяване - изпълнение с верига с два клона

1. Първо прокарайте товарната верига в корпуса на телфера, в съответствие с указанията на точка 3.1.6 или 3.1.7, в
зависимост от типа.
2. С вдяващия специален инструмент издърпайте веригата през кутията на куката (Рис. 15-А).
Внимание!

Веригата в никакъв случай да не се усуква между корпуса на телфера и кутията на куката!
Ако монтажът според Рис. 15-B или Рис. 15-C не е възможен, отрежете едно звено от
веригата! Освен това никога да не се преобръща кутията на куката между двата клона на
веригата!

3. Развинтете четирите болта, крепящи водача на веригата, плъзнете надолу по веригата водача на веригата съответно
на Рис. 15-С, и издърпайте стремето за фиксиране на веригата, имащо U-образна форма.
4. Бутнете издърпания от водача на веригата край на веригата в кръстообразния отвор на корпуса, докато първото звено
опре горе. С едната си ръка задръжте веригата в това положение. С другата си ръка бутнете обратно стремето за
фиксиране на веригата, имащо U-образна форма, хоризонтално, в двете отверстия на корпуса (виж Рис. 15-D и Рис.
3.2). След като бутнете стремето за фиксиране на веригата между двете последни звена, с рязко дръпване проверете
закрепването на края на веригата.
5. Закрепете отново водача на веригата в корпуса (Рис. 15-E). Вземете под внимание точка 3.1.8!
6. Проверете още веднъж дали веригата не се е усукала.
7. Смажете веригата щателно по цялата ѝ дължина.
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Кръстовиден
отвор

Рис. 15-A

Рис. 15-B

Рис. 15-C

Рис. 15-D

Рис. 15-E

Рис. 15-F

Рис. 15: Вдяване на товарната верига в случай на изпълнение с верига с два клона
3.1.8 Сменяне на товарната верига
При сменянето на товарната верига трябва да се сменят и водача, и притискача на веригата.
1. Изкарайте износената верига.
2. Отвинтете болта
3. Извадете от корпуса водача на веригата.
4. С помощта на отвертка измъкнете притискача на веригата.
5. Вкарайте новия притискача на веригата, превъртайки го над верижното зъбно колело.
6. Сложете обратно и закрепете с болтовете водача на веригата.
7. Вденете новата верига според предишните описания, отнасящи се за изпълнения с верига с един или с два клона.

Притискач на веригата

Водач на веригата

Монтажни винтове

Рис. 16: Сменяне на товарната верига
Внимание!
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При монтирането и повторното монтиране на водача на веригата, в случай на размери на
веригата 9×27 и 11,3×31, закрепващите водача на веригата болтове винаги трябва да се
завинтват намазани с паста за фиксиране на болтове. Всички части трябва да бъдат почистени
от масло и грес. Препоръчани пасти за фиксиране на болтове вижте в точка 11.5.

3.2 Електрическо свързване
Електрическото съоръжение трябва да се направи в съответствие с действащите предписания!
След изграждането на съоръжението извършете проверките, според точка 19. на EN 60204-32.
Подробното оформление на управлението се съдържа в схемата на включване. Електрическото изпълнение
на телфера отговаря на действащия понастоящем вариант на EN 60204 част 32.
3.2.1 Присъединение към мрежата
Главният прекъсвач на присъединението към мрежата, според точка 5.3. на EN 60204-32, трябва да се изпълни с
прекъсване на всички полюси.
В електрическите оборудвания работа може да се извършва само от специалист. Преди започване на ремонтни работи
оборудването трябва да се обезточи.
Защита (бавна) в случай на 400 V (променлив ток, 3 фази), пред главния прекъсвач:
Защита (бавна)
6A
10 A
16 A

Модел
02../...; 03../...
05../...; 07../...; 09../...
091/57; 091/58; 11../...

Таблица 4: Защита в случай на 400 V
Проверете напрежението в мрежата съвпада ли с указаното на типовата табелка.
Присъединете захранващите и управляващите кабели според схемата на включване.
Присъединенията L1, L2, L3 и PE се намират под капака на страната откъм двигателя. За свързването е
необходим кабел 3+PE (минимално напречно сечение 1,5 mm²).
След свързването натиснете бутона за повдигане. Ако при това товарът тръгне надолу, разменете точките на
свързване L1 и L2. (преди размяната на свързването обезточете оборудването!)
Ако управлението е снабдено с авариен прекъсвач, в съответствие с EN 60204 част 32., то неговият бутон се
намира на управляващия превключвател.
Използването на авариен прекъсвач не замества правилното изключване на оборудването след свършване на работа с
главния прекъсвач.
Присъединението на управляващия кабел на висящия превключвател и на свързващия кабел на електрическата количка
също се намира под капака на страната откъм двигателя.
За осигуряването на правилната работа присъединението към мрежата трябва да бъде със завъртане надясно и това, в
случай на разлика, трябва да се коригира. При коректно изпълнение на свързването, телферът при използване на бутона
Нагоре  се движи в посока на вдигане.
Защита (бавна) в случай на 230 V (променлив ток, 1 фаза), пред главния прекъсвач:
Защита (бавна)
6A
10 A
16 A

Модел
030/01
050/01, 050/02
070/01, 070/02

Таблица 5: Защита в случай на 230 V
Проверете напрежението в мрежата съвпада ли с указаното на типовата табелка.
Присъединете захранващите и управляващите кабели според схемата на включване.
Присъединенията към мрежата L1, N и PE се намират под капака на страната откъм двигателя.
За свързването е необходим кабел 3-жичен с минимално напречно сечение на жиците 2,5 mm².
След свързването натиснете бутона за повдигане. Ако при това товарът тръгне надолу, разменете кабелните
жици Z1 и Z2. (Преди размяната на свързването обезточете оборудването!).
Ако управлението е снабдено с авариен прекъсвач, в съответствие с DIN EN 60204 част 32., то неговият бутон
се намира на управляващия превключвател. Използването на авариен прекъсвач не замества правилното
изключване на оборудването след свършване на работа с главния прекъсвач.
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3.2.1.1 Непосредствено управление
Управлението на мотора става непосредствено чрез управляващия превключвател.
Страната на спирачката
Спирачка
Капак от страната на
задвижващия
механизъм

Спомагателно защитно
реле или токово защитно
реле на спирачката

Кабелно винтово присъединение - електрическа количка

Кабелно винтово присъединение - захранващ кабел
Кабелно винтово присъединение - кабел на управляващия
превключвател
Токоизправител
Лайсна с клеми

Рис. 17: Непосредствено управление
3.2.1.2 Управление с ниско напрежение (управление със защитно реле 24 V)
Това управление може да се поръчва опционално.
Управляващите релета се намират на леснодостъпно място, под капака на управлението, до повдигащия мотор. На тази
конзола се намират и електрическите прекъсвачи за крайна височина на повдигане.
Страната на спирачката
Трансформатор
на управлението

Страната на мотора
Стъклени бушони – първостепенни и второстепенни 1,25 A
Аварийно изключващо реле
– - K1
Релета за вдигане/спускане - K2/K3
Комутативно реле - K4

Капак от страната
на задвижващия
механизъм

Капак на управляващото устройство

1
2
3

Лайсна с клеми
1 – Присъед. на електр. количка
2 – Присъед. на захранването
3 – Присъед. на управл. кабел

Токоизправител
Лайсна с клеми
Прекъсвач за крайно положение
на вдигане /спускане

–

Рис. 18: Управление с ниско напрежение
Управлението се осъществява в управляващата схема, която се захранва от трансформатор на управлението с
напрежение 24 V. Други управляващи напрежения могат да се доставят по желание.
Ако управлението има авариен прекъсвач, в съответствие с EN 60204 част 32., то неговият допълнителен бутон се намира
на управляващия превключвател, а отнасящото се към него реле – под капака откъм повдигащия електромотор.
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3.2.2 Електрически прекъсвачи за крайно положение
По желание, телферите с управление с ниско напрежение, за ограничение на горното и долното крайно положение
повдигане се монтират от завода-производител с електрически прекъсвачи за крайно положение.
Двете натискаеми цапфи, стърчащи от водача на веригата, управляват намиращите се в кутията за управление
електрически прекъсвачи за крайно положение, при горно опиране на товарната кука или ограничителя на крайно
положение.
При пускане в експлоатация на такива телфери непременно съгласувайте видните на прекъсвачите символи
с посоката на движение на куката (виж точка 3.2.1) и проверете безопасното изключване на вдигането и
спускането от съответния прекъсвач за крайно положение.

Прекъсвач за горно крайно положение на куката
Прекъсвач за долно крайно положение на куката

Рис. 19: Опционални електрически прекъсвачи за крайно положение при управление от подчинена верига
3.2.3 Работни напрежения
Верижните електротелфери в основно изпълнение са направени за напрежение 400 V, 3 фази, 50 Hz.
Телферите могат да се доставят и за различни от това напрежения. Отделните изпълнения могат да се видят в типовата
таблица.
Верижните електротелфери са пригодни за работа с работно напрежение между 380 и 415 V (3 фази). Други изпълнения –
при отделен интерес.
3.2.4 Верижни електротелфери в положение за катерене по верига
Верижните електротелфери се предлагат и за използване в
положение за катерене по верига. Последващо
преоборудване е възможно.
(За тази цел трябва да поръчате предварително
необходимите части от производителя!)
При използване на открито в положение за катерене по
верига, защитавайте телфера от дъждовна вода. Преди да
го използвате на открито, проверете отвора за изтичане на
вода.

Водач на веригата

Кутия за събиране на
веригата с извита
рамка

Отвор за изтичане
на вода

Рис. 20: Верижен електротелфер за използване в
положение за катерене по верига
Внимание! Ако верижният електротелфер се използва в положение за катерене по верига, по време на
работа входящата и изходящата част на веригата трябва да се поддържат винаги опънати.
Неспазването на това указание води до блокиране на веригата в водача на веригата и по този
начин до повреда на подемника и веригата.
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4 Верижен електротелфер с количка
Всички колички са пригодни за
• Тесни греди в съответствие с DIN 1025 и Euronorm 24-62
• Средно широки греди с I-профил в съответствие с DIN 1025
• Широки греди с I-профил в съответствие с DIN 1025
В края на трасето, на височината на средата на ходовите колелета, трябва да се сложат ограничаващи крайното
положение еластични буфери.
Свръх това като опция може да се поръча и изпълнение с електрически прекъсвач за крайно ходово положение.
Елементът за задействане на електрическия прекъсвач за крайно ходово положение трябва да се монтира върху релсата
от потребителя.

Товароподемност на количката (kg)

Радиус на извивката (m)

до 1000

1

до 3200

1,5

до 6300

2

Таблица 6: Радиус на извивката на трасето
Радиус на извивката на трасето
На извити трасета електрическата количка трябва да се монтира така, че моторът на количката да се намира от външната
страна на завоя.

2

3

4

2

Стандартна ръчна количка

3

4

1

5

Електрическа количка

Количка с управление с 24 V

1
2
3
4
5

2

4

3

Ръчна количка с един болт
Рис. 21: Количка
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Мотор на количката
Болт за окачване
Дистанционни шайби
Планка за окачване
Управление с 24 V (опционално)

4.1 Механично сглобяване
4.1.1 Взаимно разположение на ходовото устройство и телфера
Закрепете приложената планка за окачване с две отверстия върху телфера, в съответствие с точка 3.1.3.1.
При монтирането на електрическата количка вземете в предвид следните:
Изпълнение с непосредствено управление

Изпълнение с управление с ниско напрежение

Мотор на количката
Свързващ кабел
на мотора

Захранващ кабел

Свързване на управлението
с 24 V на количката

Рис. 22: Взаимно разположение на ходовото устройство и телфера
4.1.2 Сглобяване на количката с два болта
Двата болта за окачване трябва да се закрепят за страничната броня на количката така, че между ръба на
ходовите колелета и ръба на релсата да остане един-два милиметра разстояние.
Установяването на ширината на количката става със симетричното разполагане на дистанционните
шайби. Планката за окачване се намира на болта за закачване между дистанционните втулки.
Затегнете стопорните гайки на болтовете за окачване с динамометричен ключ.
Шестоъгълна гайка

Момент на затягане [Nm]

M16×1,5

75

M22×1,5

150

M36×1,5

560

Таблица 7: Момент на затягане
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Рис. 23: Свобода на движение между телфера и количката
Внимание!

След монтирането да бъде осигурена свободна подвижност между телфера и количката в
посоката, показана със стрелки на Рис. 23.

4.1.3 Монтиране на количка с един болт
Болтът за окачване трябва да се закрепи за страничната броня на количката така, че между ръба на ходовите колелета и
ръба на релсата да остане един-два милиметра разстояние. Установяването на ширината на количката става със
симетричното разполагане на дистанционните шайби.
Стопорните гайки на болта за окачване трябва да се затегнат с динамометричен ключ. Внимавайте, дистанционните
втулки да не се стегнат! Подходящите моменти на затягане са дадени в Таблица 7.
4.2 Уравновесяване на теглото на количката

Рис. 24: Уравновесяване на количката
При онези колички, които поради тясната долна част на релсата и използването на двигателен мотор са склонни към
обръщане, е необходимо използването на противовесна част.
4.3 Електрическо свързване на количките
Непосредствено управление
Към електрическата количка заводът-производител дава кабел с дължина прибл. 0,5 m, чиито жили са снабдени с
означения за свързването към верижния електротелфер. Съединителните клеми се намират в корпуса на телфера,
свързването трябва да се извърши в съответствие с електрическата схема.
На управляващия превключвател се намират бутоните, управляващи движението на количката. Управляващите бутони на
количките с две скорости в полунатиснато положение включват бавната, в напълно натиснато положение – бързата
скорост на движение
Управление с ниско напрежение, 24 V (опционално)
Защитните релета на мотора на количката се намират в една отделна кутия. Тази кутия трябва да се монтира на
страничната броня количката, противоположна на мотора, с два болта M8x10 DIN 933.
Двата присъединителни проводника на управляващата кутия трябва да се свържат към присъединителните клеми на
телфера, в съответствие с електрическата схема, и в присъединителната кутия на мотора на количката. След
извършването на електрическото свързване, проверете работата на всички функции на телфера и количката.
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4.4 Типовите обозначениe на количките
Обяснение на типовите обозначения на количките с два болта за окачване
HF
EF
EF

HF – ръчна количка
EF – електрическа количка

N
S1
S2

/
/
/

500
1000
2000

ширина на зоната
на трасето

/
/

16
5+20

товаро
(kg)

скорост на движение на
електрическото ходово устройство
(m/min)

Обяснение на типовите обозначения на количките с един болт за окачване
EHF
EEF

EHF - Ръчна количка
с един болт
EEF - Електрическа количка
с един болт

N
S1

/
/

1000
1000

Ширина на зоната
на трасето
N, S1, S2

/

Товаро
(kg)

7,5+30

Скорост на движение на подемност
електрическата количка
(m/min)

5 Проверки
Верижните електротелфери могат да се използват в съответствие със следните предписания:
•
•

UVV „Лебедки, подемни и конвейерни устройства”
UVV „Кранове”

DGUV V54 (BGV D8)
DGUV V52 (BGV D6)

Динамичните и статични изпитвания съгласно ЕО директивата за машините са извършени от
производителя. Заводската проверка се потвърждава от дневника за проверка.
Проверките на подемника преди първото въвеждане в експлоатация и повторните проверки трябва да
бъдат инициирани от експлоатиращия.
По принцип се прилага член 4.1.3 от Директивата относно машините за пригодност за определената цел.
5.1 Проверка при използване в съответствие с член 23 от DGUV V54 (BGV D8)
Телферът преди първото пускане в експлоатация, и след значителни изменения, трябва да се провери от квалифицирано
лице.
5.2 Проверка при използване в съответствие с член 25 от DGUV V52 (BGV D6)
Крановете преди първото пускане в експлоатация, и след значителни изменения, трябва да се проверят от експерт,
имащо право на това. Верижните електротелфери са с типова проверка.
5.3 Периодични проверки
•

Апаратите, крановете и носещите конструкции трябва да се проверяват веднъж в годината от квалифицирано лице.
При тежки условия на експлоатация, напр.: при честа работа с пълно натоварване, в прашна или агресивна среда,
голямо количество на включвания, дълго времетраене на включването, увеличете честотата на проверките.

•

Експерти за проверка на кранове са специалистите от TÜV, професионалните асоциации и експерти по инспекциите в
съответствие с Наредбата за индустриална безопасност.

•

Квалифицирано лице е техникът на кантората за обслужване на клиентите на завода-производител, или специално
подготвен за това персонал от специалисти.
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6 Инструкции за обслужване и възбрани
6.1 Инструкции за обслужване
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Товарът може да бъде раздвижен само след като правилно са го закачили на куката и на опасната
територия няма хора, или след като обслужващият е получил сигнал от лицето, извършващо окачването
на товара.
Верижните електротелфери с указаното времетраене на включване са изготвени за работа в
температурен диапазон от -20°C до +40°C. При по-висока температура на околната среда,
времетраенето на включването трябва съответно да се намали.
Телферите с основно изпълнение са със степен на електрическа защита IP 55.
Моторите се произвеждат в съответствие с предписанията на клас на топлоустойчивост F.
Монтажна височина ≤ 1000 m над морското равнище
Товарът преди вдигане трябва да се изправи вертикално под верижния електротелфер.
Посоките на раздвижване са показани върху управляващия превключвател със символи.
Забранено е веригата да се прехвърля през ръбове.
Телферите с ръчна количка е разрешено да се движат с хващане само при товара, държача на куката или кутията на
куката.
При използване в агресивна околна среда, поискайте мнението на завода-производител.
При предвижване на нажежени разтопени материали или подобни опасни материали, поискайте мнението на заводапроизводител.
Не спускайте кутията на куката с два клона на веригата толкова, че веригата да се разхлаби.
При използване на верижния електротелфер в положение с катерене по верига, входящата и изходящата част на
веригата поддържайте винаги опънати.
Ремонт може да се извършва само от специалист, при изключен и осигурен главен прекъсвач, и при не натоварено
състояние на телфера.
След привеждане в действие на аварийния изключвател, причината за използването трябва да се отстрани от вещо
лице. Аварийният бутон само след това може да се опъне отново.
Обслужващият може да повдига опиращи се товари само с най-малката възможна скорост на повдигане. Преди
повдигането хлабавите елементи за окачване трябва да се опънат.
При крановете, експлоатирани на открито, в неработно състояние телферът трябва да се покрие с капак.
Товароподемността на количката трябва да бъде същата, или по-голяма от товароподемността, означена върху
елемента за окачване (куката) на подемното устройство.
За закрепването на втория (фиксиран) клон на веригата в корпуса на подемното устройство, може да се използва само
оригиналното заводско стреме за закрепване на веригата.

6.2 Забрани при обслужването
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Бързото включване/изключване на функциите.
Експлоатационно натоварване на плъзгащия съединител (аварийно ограничаване на крайното
положение).
Превозване на хора.
Да се намират хора под товара.
Пускане в експлоатация преди проверка от квалифицирано лице или експерт.
Предвижване на товари по-големи от номиналния товар.
Наклонено дърпане или влачене на товари.
Откъсване на товара.
Сваляне на капака на резервоари под налягане.
Хвърляне на товара.
Повдигане на потопени товари.
Раздвижването на телфера с дърпане на управляващия превключвател или неговия кабел, и тогава,
когато е без товар.
Извършване на ремонт без специални познания.
Използване с износени гумени буфери, или с държач на куката, кутия на куката и ограничител на
повдигането без гумен буфер.
Използването на веригата като закачващ елемент или за завързване на товара
Експлоатация с усукана верига, напр. поради преобръщането на кутията на веригата или неправилното сглобяване на
фиксирания клон на веригата.
Експлоатация с верига по-дълга от указаната върху кутията за събиране на веригата (виж 3.1.5.1).
Превишаване на разрешеното времетраене на включване.
Експлоатация след превишаване на срока за периодична проверка.
Експлоатация след изтичане на срока за проверка по охраната на труда, или след достигане на теоретичната
продължителност на живота.
Закрепване на фиксирания клон на веригата с друга част, вместо с оригиналното заводско стреме за закрепване на
веригата.
При експлоатация на телфера в област достигаема с ръка, тоест, ако височината на релсовото трасе е по-малка от
2,5 m, е забранено да се посяга към нивото на движение. Също е забранено да се докосва веригата по време на
работа.

7 Поддържане
•
•
•
•

Всички работи по поддържането могат да се извършват само от квалифицирани лица.
Таблицата за поддържане (Таблица 8.) съдържа проверяемите части и функции, както и необходимите
работи по поддържането. За повредите веднага трябва да се съобщи писмено на експлоатиращия, който
взема мерки за отстраняването на повредите от специалист.
Всички работи по поддържането могат да се извършват изключително върху не натоварен и обезточен с
главния прекъсвач телфер.
В случай на тежки условия на работа, напр. работа на много смени, много често включване, натоварване
от околната среда, периодите на поддържане трябва да се скъсят.

Проверка на износването
•
•
•

Проверете евентуалните деформации на куката за окачване и товарната кука (измерване на отвора на
куката), отсъствието на ръжда и пукнатини, тяхното общо състояние.
Верижното зъбно колело на кутията на куката, при износването на прилягащата повърхност с прибл. 1
mm, трябва да се смени с ново.
Сменете износените гумени буфери!

7.1 Работи по проверката и поддържането
Вземете в предвид написаното в точка 1.2.
Долу посочените периоди на проверка са ориентировъчни, те в зависимост от тежките условия на експлоатация (работа
на много смени, постоянно номинално натоварване, прах, натоварване от околната среда), поддържаното състояние и
влиянието на околната среда, трябва да бъдат скъсени.
Проверка
ежедневно
Оглед на общото състояние

⚫

Проверка на работните функции

⚫

Спирачка
Ограничение на вдигането
Проверка на спирачката, луфт в съответствие с точка 7.2
Поддържане и регулиране на плъзгащия съединител.

⚫
⚫
⚫
⚫

Смазване на товарната верига
⚫

Смазване на кутията на куката, държача на куката, според точка 11.3/
Проверка застопоряването на гайката на куката, и отвора на куката
Проверка на предпазителя против откачване
Общи проверки

⚫
⚫
⚫

Винтови връзки
Крепител на веригата, водач на веригата,
отсъствие на усукване на веригата
Осигуряващи елементи

Състоянието на кутията за събиране на веригата, закрепване;
особено износването на текстилния материал

годишно

⚫

Износване на товарната верига в съответствие с точка 7.4
Износване на гумените буфери (оглед)

на 3 месеца

⚫
⚫
⚫

Електрически управляващи кабели, присъединителен кабел и висящ
превключвател

⚫

Колички, ходови колелета

⚫

Таблица 8: Работи по проверката и поддържането
Верижният електротелфер е оразмерен в съответствие с FEM 9.511. Остатъчният срок на използване
според трябва да се определи и документира ежегодно.
В случай на пълното представяне на изчисленията на остатъчния срок на използване, основният ремонт на
верижния електротелфер трябва да се извърши при достигането на теоретичния експлоатационен срок.
Ако няма на разположение сертификати за използването на верижния електротелфер, съответно на FEM
9.755 основният ремонт трябва да бъде извършен най-късно след 10 години.
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7.2 Описание на спирачката, работеща с пружинна сила
Дистанционна
втулка

Лепенка /
типова табелка

Луфт SL

Фланец

Ротор с триещата се
спирачна накладка

Притискаща
пружина

Магнит

Гнездо
Анкерна шайба
болтове имбус
DIN 912

Рис. 25: Устройство на спирачката, работеща с пружинна сила
7.2.1 Замяна на спирачката използваща пружинна сила
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Отвинтете болтовете на капака на корпуса откъм двигателя.
Отстранете на капака откъм двигателя.
Откачете кабелите на спирачката от клемите.
Отвинтете трите фиксиращи болта на спирачката.
Свалете износената спирачка.
Сложете новата спирачка на вала на двигателя.
Завинтете трите фиксиращи болта на новата спирачка (принадлежности, доставяни със спирачката).
Затегнете равномерно болтовете (моментите на затягане вижте в таблица 11).
Свържете електрическите кабели на спирачката съгласно схемата на свързване
Mонтирайте обратно капака откъм двигателя.

Тип

Тип на
спирачката

Закрепващи
болтове DIN912

02../...; 03../...

BFK457-06

3 x M4

2,8

2101

05../...; 07../...

BFK 457-08

3 x M5

5,5

1681

09../... 1)

BFK 457-10

3 x M6

9,5

2)

09../... ; 11../... BFK 457-12

Момент на
Съпротивление на
Луфт SL
Луфт SL
затягане [Nm] намотката R20 ном. [Ω] номинален [mm] макс. [mm]
0,2

0,5

1273

0,2

0,7

1051

0,3

0,8

1) С изключение на STAR 090/54 и 090/57
2) Действителен за моделите STAR 090/54 и 090/57

Таблица 9: Данни на спирачката, използваща пружинна сила

Капак на задвижващия
механизъм
Ос
Стопорен пръстен
Гнездо

Монтиране на спирачката на капака
на задвижващия механизъм

Закрепване на спирачката
с динамометричен ключ

Рис. 26: Монтиране на спирачката
При поръчка на резервни части, укажете пълното типово обозначение на модела!
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7.2.2 Електрическото управление на спирачка, работеща с пружинна сила
Механизъм на действие
Спирачка се захранва от един токоизправител, който работи на принципа на тока на покой. При изчезване на
напрежението спирачката автоматически задейства, така телферът в произволно положение безопасно задържа товара. В
интерес на скъсяването на спирачния път, спирачката работи с постоянен ток. Различните свързвания на изпълненията с
непосредствено управление и управление с ниско напрежение, са показани в приложената към дадения телфер схема.
7.2.3 Неизправности на спирачката, работеща с пружинна сила
Търсене на повредата и отстраняване на неизправността
Неизправност

Причина

Какво да се направи

Спирачката не отпуска,
луфтът не е нула

В намотката на магнита на спирачката
има прекъсване, има късо съединение
между навивките или на корпуса.

Сменете спирачния блок (виж Таблица 11)

Свързването е лошо или дефектно

Проверете свързването на основа на схемата

Токоизправителят е дефектен или
неподходящ

Проверете наличието на намиращия се на
токоизправителя мост, на основа на схемата за
включване.
По време на работа проверете наличието на
постоянно напрежение между клемите 5-6
В случай на разлика, сменете токоизправителя

Луфтът е прекалено голям

Сменете спирачката, работеща с пружинна сила

Таблица 10: Търсене на повредата и отстраняване на неизправноста
При повторно появяване на повредата на токоизправителя, сменете спирачния блок и тогава, ако на основа на
измерванията той няма късо съединение между навивките или на корпуса. Възможно е повредата да се появява само при
нагряване.
7.2.4 Проверка на работата на спирачката
При спиране със спирачката в режим на спускане на товара, съответстващ на номиналната
товароподемност на телфера, спирачният път да не превишава дължината на две верижни звена, и
спирачката да задържа товара не с рязко дръпване.

7.3 Безопасен плъзгащ съединител
Плъзгащият съединител се намира между подемния мотор и задвижващия вал с малки зъбни колелета, и
предава момента на задвижването. Едновременно, в съответствие с установения момент на
съединителя, ограничава предаваната мощност, и така пречи на претоварването на верижните
електротелфери и конструкцията на крана.

Плъзгащият съединител, в най-горното и най-долното положение на товара, като ограничител на аварийното крайно
положение, ограничава и височината на повдигане на телфера, забранено е обаче да се използва за работа като
ограничител на крайното положение. Това означава, че е забранено държача на куката и кутията на куката, или
ограничителя на повдигането, при работа да се пускат на пълен ход до най-горното и най долното положение на куката,
тоест да се удрят в корпуса на телфера.
От гледна точка на безопасността е особено благоприятно, че патентованият плъзгащ съединител в предаването на
усилието се намира пред работната спирачка. В случай на износване в по-голяма степен на съединителя, товарът също
не може да се спуска без контрол, тъй като спирачката в което и да било положение може да задържи товара.
Плъзгащият съединител работи като сух амбреаж, с използването на фрикционна накладка без азбест.
Лесното регулиране на момента на амбреажа, ставащо отвън, и специалната фрикционна накладка с незначително
износване, при нормални условия на експлоатация не прави необходимо допълнителното регулиране на амбреажа.
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7.3.1 Устройство на съединителя

12
11

8

9

10

1

2

3

6

4

7

Накрайник на вала
Гнездо на амбреажа
Зъбен венец
Водещ диск с фрикционната
накладка
5
Ос на мотора
6
Сачмен лагер
7
Съединителен диск
8
Съединителна тяга
9
Контрагайка алтернативно 2
бр. шестостенни гайки,
контрирани
10 Притискаща спирална
пружина и притискащ диск
11 Закрепваща гайка
12 Капак откъм задвижващото
устройство
1
2
3
4

5

Рис. 27: Устройство на плъзгащия съединител
7.3.2 Регулиране на триещия момент на плъзгащия съединител
Регулирането може да се извършва само от специалист!
1. Товар за контролното измерване = номинално натоварване *1,1, или закачете едно устройство за регулиране на
съединители на товарната кука.
2. Включете телфера с бутона за повдигане на управляващия превключвател, и проверете той дали повдига товара за
контролно измерване, или устройството за регулиране на съединители показва ли значение прибл. 1,3 пъти по-голямо
от номиналния товар. Точното значение на коефициента 1,3 зависи от скоростта на повдигане.
3. Спуснете обратно на земята товара за контролно измерване.
4. Увеличавайте или намалявайте момента на съединителя, докато телферът още тъкмо успява да повдигне този товар,
или на устройството за регулиране на съединители се достигне указаното измервано значение.
5. Регулиране на триещия момент на съединителя:
a) Развинтете и свалете капака откъм задвижващото устройство (12).
b) Задръжте неподвижно с плосък ключ с отвор 8 mm закрепващата гайка (11) срещу завъртането на
съединителната тяга (8).
c) С един друг плосък ключ, със завъртане на самостопорната гайка (9) стегнете (завъртайки надясно) или
разхлабете (завъртайки наляво) спиралната пружина (10), докато телферът още тъкмо успява да повдигне
предписания товар за контролно измерване, или устройството за регулиране на съединители показва желаното
значение. – Проверете настройката включвайки повдигащия мотор с кратковременно натискане на управляващия
бутон. –
При алтернативно използване на 2 бр. шестостенни гайки:
С два гаечни ключа освободете контрирането и напрегнете притискащата винтова пружина чрез завъртане
надясно на контрагайката (9) или разхлабете гайката завъртайки я наляво, докато електротелферът
тъкмо повдига предписания контролен товар, съответно приборът за контрол на съединителя покаже
желаното значение. След извършването на настройката, с помощта на два гаечни ключа отново
контрирайте гайките.
d) Завършване:
Проверете настройката на момента на съединителя с повдигане на товара за контролно
измерване.
Протоколирайте настроеното значение в дневника за проверка.
Плъзгащият съединител е регулиран в завода с пробно натоварване. След смяната на повдигащия мотор, няма нужда от
ново регулиране на амбреажа. В такъв случай е достатъчна проверката с номинален товар.
Оригиналното разстояние между съединителната тяга и опорната чинийка на амбреажа е означено на лепенката,
намираща се на спирачния магнит.

Рис. 28: Регулиране на триещия момент на амбреажа
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7.3.3 Проверка на границата на освобождаване на плъзгащия съединител при периодичния преглед
По смисъла на член 26. от DGUV Предписание V52 (BGV D6), респективно на член 23. от DGUV Предписание V54 (BGV
D8) границата на освобождаване на плъзгащия съединител трябва да се проверява от специалист. При проверката трябва
да се проверява дали телферът може да повдигне номиналния товар. Телферът не трябва да повдига товар 1,6 пъти поголям от номиналния товар.
В случай, че при периодичния преглед няма на разположение товари по-големи от номиналния товар, границата на
освобождаване на плъзгащия съединител може да се проверява и с устройство за регулиране на съединители.
Граничната стойност за измерване на освобождаването трябва да бъде прибл. 1,3 пъти по-голяма от номиналния товар.
След проверката на границата на освобождаване проверете още веднъж дали телферът може да повдигне номиналния
товар.
В случай на грешка регулирайте плъзгащия съединител съответно на точка 7.3.2 и повторете проверката съответно на
точка 7.3.3. Настроената стойност трябва да се впише в съставения протокол.
7.4 Товарна верига
Повдигащите вериги са товаро-носещи елементи, чиято проверка е задължителна. Затова вземете в предвид издадените
от Центъра за Предотвратяване на злополуките на Професионалния Съюз директиви, отнасящи се за веригите от кръгла
стомана, използвани с телферите, преразгледаните директиви и предписания: DIN 685 част 5 1981 г., DGUV Предписание
V54 (BGV D8) и DGUV Предписание V52 (BGV D6), и EN 818-7:2002 г.
7.4.1 Смазване на товарната верига при пускане в експлоатация и по време на използване
Товарната верига трябва да се смазва в не натоварено състояние със способно да пълзи двигателно
масло, по цялата дължина в шарнирните точки, преди първото пускане в експлоатация, както и редовно
по време на работа. В зависимост от натоварването и условията на експлоатация, шарнирните точки
след почистване трябва отново да се смазват.
В ускоряваща износването окръжна среда (пясък, абразивни зрънца) за смазване на веригата
използвайте сухи смазочни материали (напр. плъзгащ се лак, графитен прах).
7.4.2 Проверка на износването на товарната верига
Непрекъснатото проверяване на товарната верига според DIN 685 част 5, и член 27 от DGUV
Предписание 54 (BGV D8) е задължително предписание. Товарната верига трябва да се проверява преди
пускане в експлоатация и при нормални условия на работа прибл. на 200 работни часа, или след 10 000
вдигания/спускания, а при тежки условия на работа – по-често от това.
С особено внимание проверявайте звената на веригата в допирните точки, от гледна точка на износване,
образуване на пукнатини, деформация и други наранявания.
Веригата трябва да се смени, ако:
• номиналната дебелина в допирните точки е намаляла с 10 %,
• едно звено се е разтегнало с 5 %, или веригата се е разтегнала с 2 %, измервано на 11 верижни звена,
• звената на веригата са се вкоравили.
Внимание!

Като верига за сменяне използвайте само доставена от производителя на телфера
оригинална товарна верига.
При сменяне на веригата трябва да се проверят, и ако е необходито да се сменят с нови, и
водача на веригата, и притискача на веригата.

7.4.3 Измерване на износването и сменяне на веригата
Размер на веригата в mm
Измерване на едно звено
вътрешен макс. размер t

Проверяван размер

измерено на 11 звена
Измерване на диаметъра на звеното
d1 + d2
dm =
2
минимален размер dm = 0,9d

4×12
12,6

5,2×15
15,8

7,2×21
22,1

9×27
28,4

11,3×31
32,6

134,6

168,3

235,6

302,9

347,8

3,6

4,7

6,5

8,1

10,2

Таблица 11: Измерване на износването на веригата
Сменянето на веригата вижте в точка a 3.1.6 и следнея.
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7.4.4 Измерване на износването на товарната кука и сменяне на куката
Съгласно стандарта DIN 15405, част 1., товарната кука трябва да се смени отново, ако нейният отвор се е разширил с
10%. Основните размери на куката се съдържат от заводския протокол за контролно измерване.
7.5 Поддържане на количката
Количките с ръчно задвижване и електрическите колички трябва да се проверяват и поддържат според
критериите, дадени в глава 7.1, Таблица 8., дадени за ходовите устройства.
Спирачката не изисква поддържане.
7.6 Монтиране и демонтиране на мотора на подемния механизъм
Моторът (1) на подемния механизъм представлява една напълно самостоятелна затворена съставна единица. На задния
накрайник на вала на мотора (15) под капака (2) на вентилатора се намира вентилаторът (3), който осигурява
принудителното охлаждане, а пък на предния накрайник със застопорител (6) и стопорен пръстен (7) е закрепено гнездото
на съединителя (4) с водещ палец (5). На фланеца (8) на мотора има центровка и четири отверстия за закрепване към
корпуса на подемното устройство. Проводниците (9) за свързване на мотора се намират на страната на фланеца.
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Рис. 29: Монтиране и демонтиране на подемния мотор
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9

5

6, 7

Подемен мотор
Капак на вентилатора
Вентилатор
Гнездо на съединителя
Водещ палец
Застопорител
Стопорен пръстен
Фланец на мотора
Свързващи проводници на мотора
Капак на управляващото устройство
Болтове
Болтове на фланеца на мотора
Гумен уплътнител
Корпус на движещото устройство
Накрайник на вала на мотора
Уплътнителна маса
Водещ диск на съединителя със
зъбен венец

7.6.1 Демонтиране на подемния мотор
1.
2.
3.

4.

Свалете с дърпане назад капака (10) на управлението, намиращ се до мотора, с развинтване на трите болта.
След освобождаването на закрепващи болтове (11), свалете от мотора капака на вентилатора (2).
Откачете проводниците на мотора и съединението РЕ от лайсната с клемите на конзолата на управлението.
В случай на подемни устройства с непосредствено управление, свързващите проводници на мотора са прекарани
през корпуса и са свързани под капака откъм спирачката.
Развинтете с имбусен ключ болтовете (12) на фланеца на мотора и свалете мотора от движещото устройство. При
това внимавайте да не се наранят свързващите проводници на мотора. Уплътнителната гума (13) на проводниците (9)
на свързването на мотора да не се губи.

7.6.2 Монтиране на подемния мотор
В последващите показваме монтирането на един комплектен подемен мотор, снабден с вентилатор.
1.

2.
3.
4.

5.
6.

Бутнете гнездото (4) на съединителя върху вала на мотора с водещите палци (5), докато то не опре в рамото на
рамото на вала. Внимавайте застопорителят (6) фиксирано да пасва и на накрайника на вала (15) и в гнездото на
съединителя (4).
Сложете стопорния пръстен (7) на гнездото на съединителя, на накрайника на вала.
Намажете тънко фланеца на мотора (8) със уплътнителна паста (16).
Сложете подемния мотор върху центровката на корпуса на движещия механизъм (14). Едновременно с това
изходните проводници на мотора сложете отстрани, във вдлъбнатината на корпуса, и ги уплътнете с гуменото
уплътнение. Не е разрешено защипването или нараняването на проводниците.
За вкарването на водещите палци (5) в водещия диск на съединителя (17), леко завъртете вала на мотора, държейки
го за вентилаторната перка, докато палците не паснат в отверстията.
Закрепете подемния мотор с болтове на фланеца и с пружинните шайби.
Свържете проводниците на мотора и проводника РЕ според електрическата схема към съответните точки на лайсната
с клемите. Проверете проводниците на мотора не са ли наранени, и добре ли са уплътнени от гумения уплътнител в
отвора на корпуса.

Внимание!

След монтирането на капака на управлението и капака на вентилатора проверете посоката на
въртене на мотора!
Ако при използване на бутона «повдигане» товарната кука се движи надолу, разменете
точките на свързване L1 и L2 на присъединението на мотора.

8 Времетраене на включването на верижния електротелфер (според FEM 9.683)
Не е разрешено да се превишава разрешения брой включвания и времетраенето на включване (ED) (виж FEM
9.683). Разрешеното времетраене на включването е отбелязано на типовата табелка на верижния електротелфер.
Времетраенето на включването е относително число на време на работа и време на работ + време на престой
Формула:
ED % =

Общо време на работа х 100%
Общо време на работа + Общо време на престой

s, в
метри
1 Повдигане/спускане
Време
на работа
Повдигане

Време
на престой

Време
на работа

Време
на престой

Спускане

t , в минути

Времетраенето на включване се ограничава от допустимото нагряване на подемния мотор. Времето на работа зависи от
необходимата височина на повдигане, от скоростта на повдигане на верижния електротелфер и от броя на повдиганията,
необходими за дадения процес на предвижване на товари (разтоварване на камиони, пълнене на машини).
На практика е трудно по време на работата на повдигане да се обръща внимание на времетраенето на включването.
Затова следвайте следните практични съвети:
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8.1 Кратковременна работа
Този режим на работа не е разрешен за степента на плавно повдигане на подемници с две скорости. След достигане на
допустимото време на работа трябва да се прави прекъсване на работата и повдигането да се продължи в периодичен
режим.
Група на движещото
устройство FEM 9.511

Група на движещото
устройство ISO 4301

Времетраене на
включване (ED %)

Кратко време на работа*
според FEM 9.683 (tB в минути)

1Bm

M3

25 %

15

1Am

M4

30 %

15

2m

M5

40 %

30

3m

M6

50 %

30

4m

M7

60 %

60

Времената на работа tB в случая на верижните електротелфери са по-дълги от изискванията на FEM 9.683

*

Таблица 12: Допустимо време на работа без прекъсване след започване на работа и от начална температура на мотора
прибл. 20°C.
8.2 Периодична работа
Работата трябва да се прекъсне веднага щом се достигне максимално допустимото работно време. В зависимост от
времетраенето на включването на верижния електротелфер е необходимо следното прекъсване на работата:
Времетраене на включване ED

Прекъсване (минути)

15 %

5- кратно време на работа

20 %

4- кратно време на работа

25 %

3- кратно време на работа

30 %

2,5- кратно време на работа

40 %

1,5- кратно време на работа

50 %

1- кратно време на работа

60 %

0,66- кратно време на работа

Таблица 13: Необходимо прекъсване на работата, в зависимост от времетраенето на включването
8.3 Пример
С верижния електротелфер тип STAR 030/50 повдигат товар 250 kg на височина 6 m.
Данни за мощността:

Товаро-способност
Височина на повдигане
Времетраене на включването
Група на движещото устройство
на повдигащото устройство

250 kg
12 m/минута
60 %
2m

При започването на повдигането верижният електротелфер е студен, тоест температурата му е прибл. 20°C.
Време на работа =

6 m повдигане + 6 m спускане
скорост на повдигане 12 m/мин

= 1 минута повдигане/ спускане за цикъл

При работа без прекъсване (кратковременна работа = макс. 30 минути без почивка според FEM 9.683) значи са допустими
макс. 30 вдигания/спускания.
След достигането на време на работа 30 минути, след всяка 1 минута работа трябва да се прави прекъсване от 40
секунди (0,66-кратно време на работа). Това прекъсване на работата обикновено е необходимо за закачването и
откачването на товара.
Важно!

При големи височини на повдигане (над 10 метра) трябва да се правят прекъсвания за
изстиване.
Плавното повдигане използвайте само за внимателното поставяне и повдигане на товара.
Скоростта на плавното повдигане не е подходяща за предвижването на големи височини на
повдигане докрай.

Опция:

32

За защита от прегряване на мотора, по желание може да се монтира температурен
чувствителен елемент (само с управлението с 24 V!).

9 Времетраене на включването на електрическата количка (според FEM 9.683)
Ако верижният електротелфер е монтиран с електрическа количка, експлоатиращият трябва да обръща внимание и на
броя на включванията и на времетраенето на включването на ходовото устройство. Това има значение предимно в случай
на много дълги подкранови пътища.
Тип на ходовото устройство

Периодична работа времетраене

Кратковременна работа*

Едноскоростни ходови устройства

40 %

30 мин

Двускоростни ходови устройства

40/20%

30 мин*

* даването на допустимото време на работа се отнася за бързата скоростна степен

Таблица 14: Времетраене на включването на ходовите устройства
10 Разтоварване на управляващия кабел
Разтоварващият кабел трябва да се закрепи така, че върху управляващия кабел да не действа теглеща сила. Тегленето
на верижния електротелфер с висящия превключвател не е разрешено и с разтоварващия механизъм.

Разтоварващ механизъм

Рис. 30: Закрепване на разтоварващия механизъм
11 Смазване / Спомагателни материали
11.1 Смазване на движещия механизъм
Движещият механизъм е заводски напълнен с двигателно масло. Скоростната кутия е смазана за цял живот.
Смяна на маслото е необходима:
•
•
•
•

ако на верижния електротелфер е направен основен ремонт
в случай на видимо изтичане
в случай на силно издухване на обезвъздушителния вентил
след всяко отваряне на движещия механизъм

Внимание!

Винаги трябва да бъде осигурено наличието на достатъчно количество масло в корпуса на
движещия механизъм.

Смяна на маслото:
В долната и горната част на корпуса има по един винт за източване на маслото, съответно. за пълнене на движещия
механизъм с масло.
Използвано масло за движещия механизъм: Минерално масло; вискозитет 220 mm²/s при температура 40°C.
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Наливаемото количество на маслото е показано в долната таблица:
Модел

Количество [ml]

020 до 031

175

050 до 071

350

090 до 111

525

Таблица 15: Количество на маслото
Като масла за сменяне могат да се използват например следните масла:
Производител

Название на маслото

Tectrol ©

Tectrol Gear CLP 220

Tectrol ©

Tectrol Food CLP 220

Fuchs Europe ©

Renolin CLP 220

Mobil ©

Mobil SHC 630

Shell ©

Omala 220 S2 G220

Total ©

Carter EP 220

Castrol ©

Alpha SP 220

Забележки
Хранителна промишленост

Таблица 16: Видове масла

Внимание!

Използваното масло трябва да се изхвърля в съответствие със законовите разпоредби.

11.2 Смазване на веригата
Внимание!

Преди първоначалното пускане в експлоатация и по време на работа на верижния
електротелфер, верижните звена по цялата дължина на товарната верига трябва редовно да
се смазват с проникващо трансмисионно масло.

Смазване на веригата:
•
•
•
•
•
•
•
•

Смазвайте веригата в не натоварено състояние.
Смазвайте защрихованите части на верижните звена.
Веригата, намираща се в кутията за събиране на веригата, също трябва да се смазва.
Преди повторно смазване веригата трябва да се почисти.
Количеството смазочен материал и честотата на смазване могат да варират в зависимост от условията на работа.
Веригата трябва да се смазват най-малко веднъж на 3 месеца.
Интервалите за смазване трябва да бъдат съкратени, ако е необходимо / в зависимост от условията на работа.
Използвайте сух смазочен материал, ако условията на работа причиняват силно износване (пясък, абразиви и др.).

Страна на
натоварване

Рис. 31: Смазване на веригата
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За смазване на веригата, в зависимост от условията на работа, препоръчваме следните смазочни материали:
Производител

Название

Tectrol ©

Kettenöl K50

Забележки

Tectrol ©

Tectrol Multi Spray XL

Сух смазочен материал

Tectrol ©

Food Kettenspray

Хранителна промишленост

Klüber ©

Klüberoil CA 1-460

Klüber ©

Klüberoil 4UH 1-1500

Castrol ©

Optimol Viscogen KL300

Fuchs Lubritech ©

Ceplattyn 300

Fuchs Lubritech ©

Stabylan 2001

Fuchs Lubritech ©

Stabylan 5006

Fuchs Lubritech ©

Decordyn 350

Fuchs Europe ©

Renolit SO-GFB

Грес

Klüber ©

Microlube GB 00

Грес

Хранителна промишленост
Сух смазочен материал

Таблица 17: Смазочни материали за вериги
11.3 Смазване на държача на куката и кутията на куката
Внимание!

Търкалящият се лагер на куката и верижното зъбно колело при нормални условия на работа
трябва да се смазва на всеки прибл. 20 000 цикъла на повдигане/спускане или ежегодно, а
при тежки условия на работа – по-често.

Препоръчани смазочни материали за лагери:
Производител

Название

Tectrol ©

Tectrol Spezial-Fett LX 2

Fuchs Europe ©

Renolit Duraplex EP3

Fuchs Lubritech ©

Lagermeister LX EP2

Таблица 18: Смазочни материали за лагери
11.4 Смазване на количката
Внимание!

Малките задвижващи зъбни колела и зъбците на ходовите зъбни колела трябва да се смазват
със смазка за лагери при първото пуска в експлоатация и при нормални условия на работа
след всеки прибл. 10 000 пътни цикли или веднъж в годината, а при тежки условия на работа
– по-често.

Препоръчани смазочни материали за зъбците:
Производител

Название

Tectrol ©

Tectrol Food LX 2

Fuchs Europe ©

Renolit Duraplex EP3

Fuchs Lubritech ©

Lagermeister LX EP2

Таблица 19: Смазочни материали за зъбците на ходовите колелета
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11.5 Спомагателни материали
За фиксирането на закрепващите болтове на водача на веригата препоръчваме следните монтажни пасти:
Производител

Наименование

Характеристики

Weicon ©

Weiconlock AN 302-42

Паста за фиксиране на болтове, може да се използва за болтове с
размери до М36, момент на отцепване минимум 14 - 18 Nm

Henkel ©

Loctite 243

Паста за фиксиране на болтове, може да се използва за болтове с
размери до М20, момент на отцепване минимум 20 Nm

Таблица 20: Паста за фиксиране на болтове
12 Задачи, които трябва да се извършат при достигане на теоретичното времетраене на използването
При достигане на теоретичното времетраене на използването на машината или отделните и части трябва да се направи
основен ремонт, или трябва да се обезвредят по начин не замърсяващ околната среда.
При това такива смазващи материали, като масла и грес, трябва да се обезвредят в съответствие с действащия закон за
отпадъците. Металите, гумите и пластмасите сортирани се отправят за преработка.
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13 ЕО декларация за съответствие (образец)
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14 Декларация за вграждане (образец)
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Обученият персонал извършващ подемна дейност, се запозна подробно и взема под внимание съдържанието на
Инструкцията за обслужване, особено инструкциите за безопасност.

Име

Дата

Подпис

Настоящата инструкция за обслужване съдържа само такива указания, които са необходими на квалифицирания
персонал за използването на верижния електротелфер на промишлена територия по предназначение. Информацията за
други евентуални възможни варианти на използване тук не можехме да вземем в предвид.
В случай на настъпващи в сравнение с нормалната експлоатация промени (напр. шумове, вибрации, голяма консумация
на ток или повтарящо се разтапяне/изключване на предпазителите), оборудването трябва да се изключи, и района на
товара трябва да се осигури, защото се предполага, че се е случила такава авария, която може да причини
нараняването на хора или материални щети. Отстраняването на повредата (аварията) експлоатиращият трябва да
повери на квалифицирано лице.
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