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Vertaalde montagehandleiding
Paginanl

Hartelijk dank
dat u hebt gekozen voor de elektrische aandrijving Lock EWA 10/12/14/16.
Als de leidende fabrikant van aandrijftechniek voor natuurlijke luchting en scherming
zien wij het als onze plicht om aan de hoogste kwaliteitseisen van onze klanten te voldoen. Om ook bij het latere gebruik aan deze
hoge eisen te voldoen, verzoeken wij u bij de
installatie en instelling deze montagehandleiding in acht te nemen.
Als u desondanks vragen hebt of op problemen stuit, kunt u altijd contact met ons opnemen. De telefoonnummers van het
serviceteam zijn:
Hotline Duitsland: +49 7371 9508-22
Hotline Benelux: +31 174 212833
Hotline Noord-Amerika:
+1 (877) 562 5487
Uw Lock-team
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Inbouwverklaring conform
Europese machinerichtlijn
2006/42/EG, bijlage II,
nr. 1B

Lock Antriebstechnik GmbH
Freimut-Lock-Strasse 2
D-88521 Ertingen · Germany
Hierbij verklaren wij dat de volgende niet-voltooide
machines conform artikel 2g uitsluitend zijn bedoeld
om te worden ingebouwd of gemonteerd in een
andere machine of uitrusting:
Motorreductoren
EWA 10/EWA 12/EWA 14/EWA 16
De specifieke technische documenten conform bijlage VII B zijn opgesteld en worden op aanvraag per
post naar de bevoegde nationale instantie gestuurd.
Deze niet-voltooide machine voldoet aan de wezenlijke eisen van de volgende EG-richtlijnen:
Europese machinerichtlijn 2006/42/EG
Europese EMC-richtlijn 2004/108/EG
De volgende geharmoniseerde normen (of delen
van deze normen) zijn toegepast:
DIN EN ISO 12100:2010
Veiligheid van machines – Algemene regels voor
ontwerp – Risicobeoordeling en risicoreductie
DIN EN 60204-1:06/2007
Veiligheid van machines: Elektrische uitrusting van
machines
DIN EN 60034-5:09/2007
Roterende elektrische machines (alleen elektromotoren)
Deze niet-voltooide machine mag pas in bedrijf worden genomen als is vastgesteld dat de machine,
waarin deze niet-voltooide machine moet worden
ingebouwd voldoet aan de bepalingen van de
machinerichtlijn.
Gemachtigde samensteller van de technische
documenten:
M. Bausch (adres zie boven)
Frank Lock
Bedrijfsleider
Ertingen, 25.06.2015
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2

Uitleg van symbolen en veiligheidsinstructies

2.1

Uitleg van symbolen

Waarschuwingen
Waarschuwingen in de tekst worden door middel van een gevarendriehoek aangeduid.
Bij gevaren door stroom wordt het uitroepteken in de gevarendriehoek vervangen door
een bliksemsymbool.
Signaalwoorden aan het begin van een waarschuwing duiden op de aard en de ernst van de gevolgen
als de instructies ter voorkoming van het gevaar niet
worden nageleefd.
– AANWIJZING betekent dat er materiële schade
kan ontstaan.
– LET OP betekent dat er licht tot middelzwaar letsel kan ontstaan.
– WAARSCHUWING betekent dat er zwaar letsel
kan ontstaan.
– GEVAAR betekent dat er levensgevaarlijk letsel
kan ontstaan.
Belangrijke informatie
Belangrijke informatie zonder gevaar voor
personen of materieel wordt door het symbool hiernaast aangegeven. Ook dit symbool
is omlijnd.

Overige symbolen
Symbool

Betekenis

▶

Uit te voeren handeling

T

Draaimoment in Nm bij een
omgevingstemperatuur van
40 °C en op 1000 m boven NAP

n

Nominaal toerental 1/min of
min-1 (rpm)

P

Opgenomen vermogen van de
motor in kW

I

Stroomsterkte in A

U

Nominale spanning in V

~

Stroomsoort:
– „3~” wisselspanning 3 fasen
– „1~” wisselspanning 1 fase
– „=” gelijkspanning

AL

Totale lengte van de aandrijving
in mm

MD

Motordiameter in mm

WL

Lengte van de uitgaande as in
mm

We

Type asuiteinde

m

Gewicht in kg
Draairichting van de uitgaande
as
Uitvoering „A60” geschikt voor
buitenmontage
Onderdelen die onder elektrische spanning staan
Onderbreek de stroomvoorziening en neem de montagehandleiding in acht

De technische gegevens kunt u terugvinden op het
typeplaatje van de aandrijving en in de actuele productcatalogus.
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2.2

Veiligheidsinstructies

Algemene veiligheidsinstructies
Lees de montagehandleiding zorgvuldig en volledig
door voordat u de aandrijving gaat monteren.
Houdt u strikt aan de volgorde van de stappen in de
montagehandleiding. Neem alle informatie in de
montagehandleiding in acht, in het bijzonder alle
informatie betreffende veiligheid, gebruik, onderhoud en instandhouding. Bewaar de montagehandleiding gedurende de gehele levensduur van het
product en geef deze door aan de gebruiker/klant.
– Onderbreek de stroomvoorziening voordat u
werkzaamheden aan de aandrijving gaat uitvoeren.
– Ruim de gevarenzone op en verlaat deze voordat u de stroomvoorziening weer inschakelt.
– Bij onjuiste montage, inbedrijfstelling, bij
onjuist onderhoud, enz. kan door het grote
draaimoment van de aandrijving letsel- en zaakschade ontstaan.
– Als de elektrische aansluitwaarden worden overschreden, bestaat het gevaar dat de aandrijving
overbelast raakt door te grote draaimomenten.
– Personen mogen zich niet in de gevarenzone
van hangende lasten bevinden.
– Als de aandrijving is belast, mogen in geen geval
schroeven, koppelingen of andere onderdelen
worden losgemaakt.
De ontluchtingsplug mag worden losgemaakt, zie hoofdstuk 5.2.
– Neem ook de nationale voorschriften, normen,
richtlijnen evenals veiligheids- en ongevallenpreventievoorschriften in acht.
Waarschuwingen voor risicoʼs en restrisicoʼs
– Onderbreek de stroomvoorziening voordat u
werkzaamheden aan de aandrijving of de installatie gaat uitvoeren en beveilig de stroomvoorziening bijv. met een slot tegen herinschakelen.
Dit geldt ook voor hulpstroomkringen zoals eindschakelaars of de standverwarming. Het uitschakelen van de besturing met „Halt” is
ontoereikend. Door bovengeschikte functies
zoals de wind- of regenmelding kan de aandrijving ook in de stand „Halt” een andere stand aannemen.
90000.0002.3985 / 2015.08
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– Als aan alle technische voorwaarden is voldaan,
is de aandrijving geschikt voor een gebruiksduur
conform drijfwerkgroep 1Cm van de norm
DIN 15020.
– Aangebouwde of aangedreven onderdelen kunnen een geringere gebruiksduur hebben dan de
aandrijving zelf.
– Bij een 3-fasige netaansluiting brengt een fasewisseling in het elektriciteitsnet de omkering van
de draairichting van de aandrijving teweeg. Bij
een fasewisseling worden de eindschakelaars
ineffectief.
– Door de aard van de constructie zijn de aandrijvingen zelfremmend. Desondanks kan een
defect aan de zelfremming niet volledig worden
uitgesloten (zelfremming = de uitgaande as blijft
nadat de motor is uitgeschakeld in dezelfde positie staan, ook onder belasting).
– Door aangebouwde of aangedreven onderdelen
bestaat het gevaar dat u gegrepen, „opgewikkeld” en geplet wordt. Houd onder meer de veiligheidsafstanden conform EN 349 en
ISO 13857 in acht en tref geschikte voorzorgsmaatregelen. Zorg bijv. voor veiligheidsvoorzieningen of een dodemanssysteem.
– De aandrijving kan meer dan 60 °C heet worden.
Breng bijv. een aanraakbeveiliging aan.
– Ondanks zorgvuldige planning en inachtneming
van alle voorschriften kunnen niet alle gevaren
worden uitgesloten.

2.3

Gekwalificeerd personeel

Alle werkzaamheden die hierna worden beschreven, moeten door gekwalificeerd personeel worden
uitgevoerd.
Met gekwalificeerd personeel worden personen
bedoeld die op basis van hun opleiding, ervaring,
scholing (bijv. door Lock gecertificeerde installateurs) evenals door hun kennis van de geldende
normen en bepalingen, ongevallenpreventievoorschriften en bedrijfsomstandigheden toestemming
hebben gekregen van de voor de veiligheid van de
installatie verantwoordelijke om de betreffende
noodzakelijke werkzaamheden uit te voeren en die
daarbij mogelijke gevaren kunnen herkennen en
vermijden.
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3

Productbenaming

3.1

Fabrikant

Elektromotor (voorbeeld)

Lock Antriebstechnik GmbH
Freimut-Lock-Strasse 2
D-88521 Ertingen · Germany

3.2

Benaming

Elektr. aandrijving
Artikelnummer

12210 12212 12214 12216

Types

EWA
10

3.3

EWA
12

EWA
14

EWA
16

Typeplaatje

Elektr. aandrijving (voorbeeld)

1 Motortype
2 Versie elektrische aandrijving
3 Aantal fasen
4 Serienummer motor
5 Artikelnummer van de motorfabrikant
6 Technische gegevens motor
7 Inschakelduur motor
8 Beschermklasse IP (DIN EN 60529)

1 Versie
2 Draaimoment T
3 Artikelnummer

9 Isolatieklasse elektromotor
10 CE-markering elektromotor

4

Reglementair gebruik

6 Chargenummer

4.1

Gebruiksdoel

7 Type eindschakelaar

De precieze productbeschrijving van de geleverde
uitvoering kunt u terugvinden op de vrachtbrief en
het typeplaatje.

4 Nominaal toerental n
5 A60 voor buitenmontage/montage in een stal.

8 Ordernummer van de klant
9 Nominale spanning U
10 Bouwjaar/-maand
11 Aseinde We

54

Speciale aandrijving, uitsluitend bedoeld voor luchting en scherming, voor
– nokluchting: lineair aangebrachte bovenhoofdse
beglazing, bijv. in kassen, tuincentra, kantoorgebouwen, hallen, stallen, luchting in foliekassen.
– gevelluchting: lineair aangebrachte beglazing,
bijv. in kassen, façades, hallen, oprolbare zonwering bij stallen en kassen.

90000.0002.3985 / 2015.08

OBJ_BUCH-0000000209-001.book Page 55 Wednesday, August 26, 2015 4:09 PM

Vertaalde montagehandleiding
– scherming: bijv. scherming met kabels of tandheugels in kassen, lamellensystemen aan façades.
Speciale aandrijving voor het positioneren van kleppen en schuiven in overleg met de fabrikant.
Onder andere zijn de volgende speciale uitvoeringen leverbaar (niet voor elk type):
– uitvoering A60 voor buitenmontage/montage in
een stal.
– uitvoering met speciale motor/frequentieomvormer.

4.2

Gebruiksvoorwaarden

Voor het gebruik van de aandrijving gelden de volgende gebruiksvoorwaarden:
– Draaimomenten, aanvullende inbouwmaten en
overige technische gegevens staan op het typeplaatje en in de actuele productcatalogus.
– Gebruik de aandrijving niet voor continubedrijf,
de maximale inschakelduur is gerelateerd aan
60 minuten: 1 cyclus S3/40 % en 5 cycli S3/20 %
(d.w.z. in 60 minuten zijn 1 cyclus met 4 minuten
looptijd en 6 minuten stilstand evenals 5 cycli van
elk 2 minuten looptijd en 8 minuten stilstand
mogelijk). Drijfwerkgroep 1Cm conform
DIN 15020.
– Op grond van de grotere warmteontwikkeling en
het geïntegreerde wikkel-aardingscontact hebben aandrijvingen met eenfasemotoren eventueel een kortere inschakelduur dan
aandrijvingen met driefasemotoren.
– Omgevingstemperatuurbereik voor gebruik met
standaardaandrijving; bij nominaal toerental
1 – 5 min-1: –5 °C tot +60 °C; bij nominaal toerental 6 – 9 min-1: +5 °C tot +60 °C. Zie de catalogus voor andere versies. Luchtvochtigheid tot
maximaal 90 %, kortdurend tot 100 % mogelijk.
– De inbouwpositie van de aandrijving kan naar
believen worden gekozen.
– Max. kracht op de uitgaande as (behuizingsafstand 50 mm): radiaal 5000 N, axiaal 400 N.
– Het heffen van vrij hangende lasten (geen personen) zoals hangende verwarming, assimilatieverlichting of als er hogere veiligheidseisen in
acht moeten worden genomen, is alleen met valbeveiliging toegestaan.

90000.0002.3985 / 2015.08

nl
– Geschikt voor „koude rookafvoer” in verkoopruimten met sprinklersystemen, in Duitsland bijvoorbeeld conform de Verkaufsstättenverordnung (verordening inzake verkoopruimten), en in industrieel gebruikte ruimtes met
sprinklersystemen, in Duitsland bijvoorbeeld
conform Industriebaurichtlinie (richtlijn voor
industriële gebouwen) 03/2000.
– Geschikt voor een omgevingstemperatuur van
105 °C (reactietemperatuur 72 °C) bij kortdurend gebruik van maximaal 4 minuten met maximaal 55 % van het aangegeven draaimoment T.
– De levensduur van de aandrijving neemt aanzienlijk toe:
– bij schakelcycli, waarbij een regelmatige
afkoeling van de aandrijving mogelijk is
– bij lage belasting
– bij een korte inschakelduur
– Worden aandrijvingen met eenfasemotoren duidelijk onder de nominale belasting gebruikt, dan
kunnen zij heter worden. Dit kan tot een gereduceerde inschakelduur leiden.
Voor verdere toepassingen zijn speciale uitvoeringen leverbaar.

4.3

Beperkingen van het gebruik

Voor het gebruik van de aandrijving gelden de volgende beperkingen:
– Belast de aandrijving niet met draaimomenten
die groter zijn dan het maximale draaimoment T.
– Gebruik de aandrijving niet voor het bedienen
van onderdelen die zich in de directe nabijheid
(onder handbereik) van personen bevinden.
Houd de veiligheidsafstanden conform
ISO 13857 aan.
– Stel de aandrijving niet bloot aan directe beregening.
– Gebruik de aandrijving niet voor het bedienen
van rook- en warmteafvoerinstallaties conform
DIN 18232.
– Gebruik de aandrijving niet voor het bedienen
van automatisch werkende deuren of poorten.
– Gebruik de aandrijving niet in explosiegevaarlijke zones als daarvoor niet uitdrukkelijk toestemming is verleend.
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Constructieve wijzigingen aan de aandrijving zijn
niet toegestaan. Bij niet-naleving hiervan kan de
fabrikant niet aansprakelijk worden gesteld.

5.1.1

4.4

Levensgevaar door vallende voorwerpen!

Misbruik

Wij waarschuwen nadrukkelijk tegen de volgende
vormen van misbruik:
– Gebruik de aandrijving niet voor het heffen van
hangende lasten in zones waar zich personen
ophouden.
– Gebruik de aandrijving niet voor het transporteren van personen (bijv. voor personenliften e. d.).

4.5

Opslag

Bij de opslag moeten de volgende instructies in acht
worden genomen:
– De opslagruimte dient droog en goed geventileerd te zijn.
– Gebruik voor de opslag rekken of houten vlonders ter bescherming tegen een vochtige
bodem.
– Gebruik een afdekking tegen stof en vuil.
– Behandel ongelakte vlakken met een geschikt
anticorrossiemiddel.

5

Aandrijving monteren
OPMERKING:

Het maximale draaimoment voor de koppelingen
mag niet worden overschreden. Bij draaimomenten ≥ 600 Nm, met name bij EWA 16, moet het
draaimoment gelijkmatig aan beide aseinden worden afgenomen. Een gelijkmatige belasting van de
koppeling verkrijgt u door de aandrijflijn in het midden van de aandrijflijn te plaatsen.

56

GEVAAR:

Vallende voorwerpen kunnen een gevaar vormen
voor personen.
▶ Zet de gevarenzone met afzetlinten af.
▶ Gebruik een hoogwerker of bevestig de aandrijving met behulp van een hijswerktuig en
geschikte stroppen op de uitgaande as.
5.1.2

Pootmontage

▶ Monteer de aandrijving aan de poten van de
behuizing met 4 bouten M12 (EWA 12, EWA 14,
EWA 16) resp. M10 (EWA 10) en 4 moeren losjes aan de console. Minimumsterkte van de
schroeven 8.8.

Montage

De montage mag uitsluitend door gekwalificeerd
personeel worden uitgevoerd.

5.1

Transport

De uitgaande as en leiding moeten op één
lijn liggen.
▶ Bij uitlijnfouten die zich niet laten verhelpen, moet u een compensatiekoppeling
gebruiken.
▶ Breng door het aanbrengen van balanceerschijven onder de pootjes van de behuizing de rechte
lijn van uitgaande as en aandrijfbuis tot stand.
▶ Schroef de aandrijving met de 4 bouten vast met
een aanhaalmoment van 50 Nm (M10) resp.
80 Nm (M12).
Als voor het monteren houtschroeven of pluggen
worden gebruikt, moet u zelf de juiste schroeven en
aanhaalmomenten bepalen.
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5.1.3

Zijdelingse montage

nl
5.2

Ontluchting monteren

U kunt de meegeleverde bouten (EWA 10, EWA 16)
resp. de bouten voor de poten (EWA 12, EWA 14)
gebruiken als deze overeenkomen met de indraaidiepte in de tabel.

De ontluchting is nodig om over- of onderdruk in de
drijfwerkbehuizing te voorkomen.

▶ Monteer de aandrijving met de 4 bouten losjes in
de boorgaten van de console en houd daarbij
rekening met de indraaidiepte. Minimumsterkte
van de schroeven 8.8.

▶ Bepaal de juiste positie van de ontluchtingsplug,
afhankelijk van de inbouwlengte, volgens de volgende afbeeldingen.

Type

Schroefmaat

De ontluchtingsplug zit onder het deksel van de
eindschakelaar, zie hoofdstuk 5.4.

Indraaidiepte in
de aandrijving
min/max

EWA 10
EWA 12
EWA 14 M10

10/12 mm

EWA 16 M12

12/15 mm

De uitgaande as en leiding moeten op één
lijn liggen.
▶ Bij uitlijnfouten die zich niet laten verhelpen, moet u een compensatiekoppeling
gebruiken.
▶ Schroef de aandrijving met de 4 bouten vast met
een aanhaalmoment van 50 Nm (M10) resp.
80 Nm (M12).

▶ Vervang de betreffende schroef door de ontluchtingsplug en gebruik daarbij de aanwezige koperen dichtring opnieuw.
▶ Bewaar de vervangen schroef.

90000.0002.3985 / 2015.08
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5.3

Koppeling monteren

5.3.1

Kettingkoppeling KKS monteren

Lock biedt kettingkoppelingen aan waarmee kleine
uitlijnfouten van 1° en 6° kunnen worden gecompenseerd. De verschillende typen mogen niet onderling
worden gecombineerd.
▶ Monteer beide koppelingshelften op de uitgaande as en de buis met behulp van de meegeleverde bouten (aanhaalmoment 40 Nm). Borg
deze bijv. bij een zeskantas (We66) of spieas
(We19) met de meegeleverde borgring. Zorg
ervoor dat de koppeling niet axiaal kan bewegen
en daardoor van de as zou kunnen glijden.
▶ Verdraai de koppelingshelften totdat de tanden
overeenkomen.
▶ Leg de dubbele ketting om de tanden van de
koppelingshelften zodat de uiteinden van de ketting aan de bovenkant liggen.
▶ Monteer de ketting overeenkomstig de volgende
afbeeldingen.

5.3.2

Buskoppeling BKS monteren

▶ Monteer de buskoppeling op de uitgaande as
van de aandrijving en de buis met behulp van de
meegeleverde bouten (aanhaalmoment 40 Nm)
en borg deze bijv. bij een zeskantas (We66) met
de meegeleverde borgring. Zorg ervoor dat de
koppeling niet axiaal kan bewegen en daardoor
van de as zou kunnen glijden.
5.3.3

Flenskoppeling FKS monteren

▶ Bij flenskoppelingen moet u de gaten van beide
koppelingshelften tegenover elkaar plaatsen en
de 3 bouten M10 met 50 Nm aanhalen.

5.4

Eindschakelaar instellen
Op de website www.lockdrives.com vindt u
een animatie over het instellen van de eindschakelaar.
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De ingebouwde eindschakelaar END20.20 resp.
END20.40 is voldoende voor een schakelbereik van
0 – 580 omwentelingen (EWA 10, EWA 12, EWA 14)
resp. 0 – 395 omwentelingen (EWA 16) van de uitgaande as. De eindschakelaar END20.40 onderscheidt zich van de eindschakelaar END20.20 door
de extra schakelaars.

nl
De 6 bouten moeten op één lijn zitten. Dit komt
overeen met de leveringstoestand. Zie ook de
volgende afbeelding.

De volgende schakelfuncties zijn vooringesteld:
– Schakelaar „HI” schakelt draairichting „I” uit.
– Schakelaar „HII” schakelt draairichting „II” uit.
▶ Demonteer het deksel van de eindschakelaar en
de rubberen afdichting.
EWA 16: Deze rubberen afdichting bevat een
onderdeel en ligt los in de schakelruimte. Na het
instellen moet de afdichting samen met deze
montagehandleiding buiten de schakelruimte
worden bewaard.

OPMERKING:
Bescherm het installatiebereik door geschikte
afdekkingen tegen vocht en stof als de inbedrijfstelling/afwerking van de installatie mocht worden
onderbroken.
▶ Als de potentiometer van de standmelder bij het
instellen van de eindschakelaar storingen veroorzaakt, dan kan deze tijdelijk worden gedemonteerd.
▶ Zorg ervoor dat de 6 bouten aan de stelringen los
zijn en de rollen van de eindschakelaars in de uitsparingen van de stelringen zitten. De rollen van
de eindschakelaars mogen niet gekanteld zijn.

90000.0002.3985 / 2015.08

▶ Verbind een boormachine met de adapter (zeskant 6 mm) uit de rubberpakking met het motoraseinde.

▶ Draai met de boormachine in draairichting „I” (zie
de pijl naast de uitgaande as) tot in de eindstand.
OPMERKING:
Als u een boormachine met adapter gebruikt, moet
u lage toerentallen gebruiken, max. 1400 min-1 en
de eindposities langzaam benaderen. Gebruik
geen slagmoeraanzetter!
▶ Draai de 3 stelringschroeven van de eindschakelaar „HI” met de inbussleutel uit de rubberpakking als volgt vast: draai eerst aan het dunne
gedeelte van de inbussleutel om de schroef aan
te brengen. Draai de schroef vervolgens 3 – 4
omwentelingen vast. Door te vast aandraaien,
wordt het eindschakelaarwiel ingeklemd en kan
het tandwiel worden vernietigd.
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Alternatief kan er een momentsleutel worden
gebruikt, aanhaalmoment 0,17 Nm. Een
geschikte momentsleutel zeskant SW 1,5 mm is
bij Lock als toebehoren verkrijgbaar.

OPMERKING:
Let erop dat het gebied van de eindschakelaar
droog is resp. maak het droog.
▶ Monteer het deksel van de eindschakelaar en de
rubberen afdichting met de 4 bouten en de 4
kunststof vulringen. Bij EWA 16 moet u de platte
afdichting als onderdeeldrager samen met deze
montagehandleiding buiten de schakelruimte
bewaren.
Bij de uitvoering met extra schakelaar END20.40
zijn door het instellen van de eindschakelaars „HI”
en „HII” automatisch de extra schakelaars „SI” en
„SII” ook ingesteld.

5.5
OPMERKING:
Draai absoluut altijd de schroef in alle 3 de stelringen van de bijbehorende draairichting vast!
▶ Draai de aandrijving zoals voorheen beschreven
naar de andere eindstand „II” (zie de pijl naast de
uitgaande as).
▶ Draai de 3 stelringschroeven van eindschakelaar
„HII” zoals beschreven vast.

Afstandsmelder monteren

De afstandsmelder is bij bestelling af fabriek reeds
gemonteerd. Lees verder in hoofdstuk 5.6 hoe deze
moet worden ingesteld. Wordt de afstandsmelder
achteraf geïntegreerd, ga dan als volgt te werk:
OPMERKING:
Voordat de afstandsmelder wordt gemonteerd,
moet eerst de eindschakelaar worden ingesteld.
Zie hoofdstuk 5.4.
De standaard afstandsmelder PAR06 is voldoende
voor een schakelbereik van 0 – 85,4 omwentelingen
(EWA 10, EWA 12, EWA 14) resp. 0 – 57,9 omwentelingen (EWA 16) van de uitgaande as.
▶ Demonteer het deksel van de eindschakelaar en
de rubberen afdichting. Zie hoofdstuk 5.4.
▶ Monteer het rondsel met de as en de bout in de
plaat van de eindschakelaar. Aanhaalmoment
10 Nm. Houd de as met de binnenzeskantsleutel
uit de rubberen afdichting vast. Het tandwiel
moet daarbij in de vertanding van het kleine
tandwiel in de eindschakelaar vallen.
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▶ Afhankelijk van het gewenste toerental van de
uitgaande as moet u de bijbehorende potentiometer en het tandwiel in de volgende tabel selecteren. De gegevens in de tabel zijn
maximumwaarden. Het daadwerkelijke aantal
toeren moet altijd kleiner zijn. De hoogste nauwkeurigheid verkrijgt u als het toerental grotendeels overeenkomt met de waarde in kolom 1
resp. 2 van de volgende tabel.

▶ Verschuif het tandwiel zo dat de tanden niet
ineengrijpen. Draai de twee M3-schroeven in het
tandwiel iets vast.

Max. omwentelingen
van de uitgaande as
EWA
10/12/14

Aantal
tanden
Potentio- van het
tandwiel
EWA 16 meter

1,2

0,8

1:1

20

4,0

2,6

3:1

20

6,7

4,5

5:1

20

13,5

9,1

10:1

20

19,3

13,0

3:1

28

25,5

17,3

3:1

37

32,2

21,8

5:1

28

42,6

28,9

5:1

37

64,5

43,7

10:1

28

85,4

57,9

10:1

37

▶ Steek de potentiometer met het tandwiel dat u
aan de hand van de tabel hebt gekozen, met de
moer en borgring in de plaat van de eindschakelaar.

5.6

Afstandsmelder instellen
OPMERKING:

Voordat de afstandsmelder wordt ingesteld, moet
eerst de eindschakelaar worden ingesteld. Zie
hoofdstuk 5.4.
▶ Laat de aandrijving in draairichting „I” (zie de pijl
naast de uitgaande as) tot in de eindstand lopen.
Let op het tussenwiel.

▶ Schroef de potentiometer met de eronder
gelegde borgring (alleen bij potentiometers met
metalen schroefdraad) en de moer vast.
(aanhaalmoment 1,2 Nm)

90000.0002.3985 / 2015.08
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▶ Draai de potentiometer met behulp van het
bevestigde tandwiel tegen de draairichting
van het tussenwiel Z54 in, tot kort vóór de
eindstand.

Z=54

OPMERKING:
Als het maximale aantal omwentelingen wordt
overschreden, wordt de potentiometer vernietigd.
▶ Draai de M 3-bouten in het tandwiel weer los.
Verschuif het tandwiel op de as van de potentiometer zodanig dat de tanden in het tandwiel grijpen. Haal vervolgens de M 3-bouten aan,
aanhaalmoment 0,5 Nm.

▶ Laat de aandrijving proefdraaien. Let er daarbij
op dat de draairichting van de uitgaande as en
het stuursignaal hetzelfde zijn.
▶ Controleer met een spanningsmeter de correcte
instelling en werking van de afstandsmelder.
OPMERKING:
Let erop dat het gebied van de eindschakelaar
droog is resp. maak het droog.
▶ Monteer het deksel van de eindschakelaar en de
rubberen afdichting. Zie hoofdstuk 5.4.
De kabels en draden mogen de tandwielen
in geen geval raken.
▶ Leid de kabel voor de besturing bijv. in
een uitsparing in de plaat van de eindschakelaar en gebruik tiewraps.
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6

Elektrische aansluiting en
inbedrijfstelling

nl
▶ Demonteer het deksel van de eindschakelaar en
de rubberen afdichting. Zie hoofdstuk 5.4.

Het aansluiten en in bedrijf stellen mag uitsluitend
door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

6.1

Netaansluiting bij wissel- en
gelijkstroommotoren met 3 fasen
Bij aandrijvingen met een 3-fasige netaansluiting resp. met gelijkstroomaansluiting
worden de eindschakelaars „HI” en „HII” en
de optionele extra schakelaars „SI” en „SII”
aangesloten op de besturing. De einduitschakeling moet door de besturing worden
gegarandeerd.

6.1.1

Eindschakelaar aansluiten
OPMERKING:

Houd rekening met het maximale schakelvermogen van de schakelaars bij een aderdiameter van
0,75 mm2.
Bedrijf van de eindschakelaars met:
– laagspanning:
hoofdschakelaar standaardschakelaar
250 VAC, 6 A;
extra schakelaar gebruikscategorie AC 15,
230 VAC, 1,5 A
of met
– kleine spanning < 30 VDC, stroom < 400 mA

▶ Steek de aansluitkabel (kabeldiameter
6 – 12 mm) door de kabelwartel M20x1,5.
▶ Sluit de kabels als volgt aan op de klemmenlijst:
Standaard leveringsomvang met END20.20:
– Aansluiting schakelaar „HI”: Klemmen 1 en 2.
– Aansluiting schakelaar „HII”: Klemmen 7
en 8.
Optioneel met END20.40:
– Aansluiting schakelaar „SI”: Klemmen 4 en 5.
– Aansluiting schakelaar „SII”: Klemmen 10
en 11.
HII

HII

Eindschakelaars die met laagspanning worden
gebruikt, mogen niet meer met extra lage spanning
worden gebruikt!

9

SII

HII

SII

12
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HI

11

9

8

7

3

SI

HII

10

8

HI

6

5

1

HI

SI

7

2

HI

4

3

2

1
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▶ Sluit de randaarde aan op de PE-aansluiting
(aanhaalmoment 8 Nm). Als de fabrikant van de
besturing een afgeschermde kabel voorschrijft,
kan de afscherming op de PE-aansluiting worden aangesloten.

OPMERKING:
▶ Zorg ervoor dat er geen kabel wordt afgeklemd!
▶ Controleer op dichtheid.
▶ Let erop dat het gebied van de eindschakelaar
droog is resp. maak het droog.
6.1.2

Elektrische aansluiting 3-fasemotor
GEVAAR:

De spanning en frequentie van de stroombron
moeten overeenkomen met de informatie op het
typeplaatje van de elektromotor.
▶ Bij gebruik van „SI” en „SII” moet u deze op een
aparte veiligheidsschakeling met nood-uit-functie aansluiten (bijv. apart relais).

In leveringstoestand zijn de motoren voorzien van teststrengen. Deze worden gebruikt
om in de fabriek de werking te controleren.
▶ Verwijder deze strengen als u de motor
aansluit en gebruik geschikte aansluitkabels.
OPMERKING:

De kabels en draden mogen de tandwielen
in geen geval raken.
▶ Leid de kabel voor de besturing bijv. in
een uitsparing in de plaat van de eindschakelaar en gebruik tiewraps.

Sluit de randaarde altijd conform DIN VDE 0100
aan op de gemarkeerde massaklem van de elektromotor.
▶ Demonteer het deksel van het klemmenblok.

▶ Draai de kabelwartel vast.
▶ Monteer het deksel van de eindschakelaar en de
rubberen afdichting met de 4 bouten en de 4
kunststof vulringen. Bij EWA 16 moet u de platte
afdichting als onderdeeldrager samen met deze
montagehandleiding buiten de schakelruimte
bewaren.
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OPMERKING:
Bescherm het installatiebereik door geschikte
afdekkingen tegen vocht en stof als de inbedrijfstelling/afwerking van de installatie mocht worden
onderbroken.
▶ Steek de aansluitkabel door de kabelwartel
M20x1,5 en verwijder zo nodig de dop.
▶ Sluit de elektromotor aan.
–
–
–
–

Randaarde op klem PE
Fase L1 op klem U1
Fase L2 op klem V1
Fase L3 op klem W1

nl

GEVAAR:
Draairichting „I” moet met eindschakelaar „HI” en
draairichting „II” met eindschakelaar „HII” worden
geschakeld.
▶ Verwissel evt. voor een omkering van de draairichting fase L1 met fase L2.
▶ Monteer het deksel van het klemmenblok weer.
OPMERKING:
▶ Zorg ervoor dat er geen kabel wordt afgeklemd!
▶ Controleer op dichtheid.
▶ De kabelwartel moet indien mogelijk omlaag
wijzen.
▶ Let erop dat het installatiebereik droog is resp.
maak het droog.

GEVAAR:
Levensgevaar door mechanische krachten!

▶ Draai de aandrijving met de boormachine in een
positie tussen beide eindposities.
OPMERKING:

Als in het stroomnet fasen zijn verwisseld, wordt de
draairichting van de aandrijving omgekeerd. Bij
verwisseling van de fasen werken de eindschakelaars niet.
▶ Installeer een fasevolgorderelais vóór de
besturing van de aandrijving.

Als u een boormachine met adapter gebruikt, moet
u lage toerentallen gebruiken, max. 1400 min-1 en
de eindposities langzaam benaderen. Gebruik
geen slagmoeraanzetter!
▶ Controleer de draairichting van de motor door de
aandrijving kort in te schakelen en vergelijk deze
met de pijl die de draairichting aangeeft naast de
uitgaande as.

90000.0002.3985 / 2015.08
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6.1.3

Elektrische aansluiting gelijkstroommotor
GEVAAR:

De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de informatie op het typeplaatje van de
elektromotor.
▶ Demonteer het deksel van het klemmenblok.

OPMERKING:
Als u een boormachine met adapter gebruikt, moet
u lage toerentallen gebruiken, max. 1400 min-1 en
de eindposities langzaam benaderen. Gebruik
geen slagmoeraanzetter!
▶ Controleer de draairichting van de motor door de
aandrijving kort in te schakelen en vergelijk deze
met de pijl die de draairichting aangeeft naast de
uitgaande as.
GEVAAR:
Draairichting „I” moet met eindschakelaar „HI” en
draairichting „II” met eindschakelaar „HII” worden
geschakeld.
▶ Verwissel zo nodig de aders A1 en A2 als de
draairichting omgekeerd moet worden.
▶ Monteer het deksel van het klemmenblok weer.

OPMERKING:
Bescherm het installatiebereik door geschikte
afdekkingen tegen vocht en stof als de inbedrijfstelling/afwerking van de installatie mocht worden
onderbroken.
▶ Steek de aansluitkabel door de kabelwartel
M20x1,5 en verwijder zo nodig de dop.

OPMERKING:
▶ Zorg ervoor dat er geen kabel wordt afgeklemd!
▶ Controleer op dichtheid.
▶ De kabelwartel moet indien mogelijk omlaag
wijzen.
▶ Let erop dat het installatiebereik droog is resp.
maak het droog.

▶ Sluit de elektromotor aan.
– Ader A1 = plus (+) 24 VDC
– Ader A2 = minus (–) 24 VDC

▶ Draai de aandrijving met de boormachine in een
positie tussen beide eindposities.
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6.2

Netaansluiting bij wisselstroommotoren met 1 fase
Bij een 1-fasige netaansluiting wordt de
motor direct via de eindschakelaars „HI” en
„HII” uitgeschakeld. De optionele extra schakelaars „SI” en „SII” zijn in de leveringstoestand in serie geschakeld met de
schakelaars „HI” en „HII”.
Voor de omkering van de draairichting moet
de omschakeling via een „Uit”-stand plaatsvinden.
Voor de omkering van de draairichting van
de motor moet er een vertragingsrelais
gedurende ca. 2 seconden in de besturing
worden gebruikt.
GEVAAR:

De spanning en frequentie van de stroombron
moeten overeenkomen met de informatie op het
typeplaatje van de elektromotor.
In leveringstoestand zijn de motoren voorzien van
een 4-aderige aansluitkabel.
▶ Sluit de aansluitkabel aan op een geschikte
aftakdoos en neem de codering van de aders en
het schakelschema van de fabrikant van de
besturing in acht.
Europese versie:
–
–
–
–

nl

De eindschakelaars zijn reeds met draden
verbonden. Als de bedrading moet worden
gewijzigd, ga dan te werk zoals beschreven
in hoofdstuk 6.1.1.
Als er meerdere aandrijvingen zijn aangesloten,
moet elke aandrijving via een aparte schakelaar of
apart relais worden geschakeld.

6.3

De door de klant te voorziene
motorveiligheidsschakelaar
instellen

▶ Stel de motorveiligheidsschakelaar aan de door
de klant te voorziene besturing in op de aansluitwaarde zoals vermeld op het typeplaatje van de
elektromotor.
▶ Start de aandrijving in het Aan-/Uit-bedrijf.
▶ Gebruik de aandrijving onder belasting in het
werkbereik tussen de uitschakelpunten. Meet en
controleer de stroomopname van de motor tijdens een complete open- en sluit-procedure.
▶ Stel de motor-veiligheidsschakelaar in op een
5% hogere waarde dan de meetwaarde. De
ingestelde waarde mag de aansluitwaarde van
de motor met maximaal 3% overschrijden
(beveiliging tegen overbelasting).
Bij alle eenfasemotoren is af fabriek een wikkel-aardingscontact geïntegreerd die de motor tegen oververhitting beschermt.

geelgroene ader = massadraad (PE)
blauwe ader = neutrale draad (3/N=N)
grijze ader = fase voor draairichting I (1/A=L)
zwarte ader = fase voor draairichting II
(2/Z=L1)

Noord-Amerikaanse versie (120 V en
240 V / 60 Hz):
– groene ader = randaarde (PE)
– witte ader = nul draad (N bij 120 V) (COM bij
240 V)
– zwarte ader = fase voor draairichting I (L)
– rode ader = fase voor draairichting II (L1)
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Afstandsmelder aansluiten (optie)

Breng de aansluitkabel van de potentiometer aan
als extra lage functiespanning, gescheiden of EMCconform afgeschermd uitgevoerd van andere
kabels.

▶ Verbind de aansluitkabel overeenkomstig de volgende afbeelding met de klemmen 21, 22, 23
van de potentiometer.
Hiervoor kan de aansluitstekker aan de potentiometer eruit worden getrokken.

▶ Als de afstandsmelder niet af fabriek is gemonteerd, moet u een kabelwartel M16x1,5 in de
behuizing schroeven. Trek de aansluitkabel
(kabeldiameter 4 – 10 mm) erdoor en dicht de
wartel af.

De kabels en draden mogen de tandwielen
in geen geval raken.
▶ Leid de kabel voor de besturing bijv. in
een uitsparing in de plaat van de eindschakelaar en gebruik tiewraps.

6.5

Inbedrijfstelling
OPMERKING:

Voor een lange levensduur van de aandrijving
moet een drijfwerk uit de groep 1Cm conform
DIN 15020 worden gebruikt.
▶ Stel de besturing/regeling in overeenkomstig
deze drijfwerkgroep.
▶ Lock adviseert om een bedrijfsurenteller in te
bouwen.
Laat de installatie na afloop van de montagewerkzaamheden proefdraaien. Neem daarbij de volgende stappen in acht:
▶ Beveilig de gevarenzone volgens de geldende
voorschriften voordat de aandrijving wordt ingeschakeld.
▶ Start de aandrijving niet in de automatische
modus, maar in de aan/uit-modus.
▶ Controleer de werking van de eindschakelaar en
de uitschakelpunten voor beide draairichtingen.
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▶ Corrigeer zo nodig de instelling van de eindschakelaar.
▶ Controleer de juiste passing en inbouwplaats
van de ontluchtingsplug, zie hoofdstuk 5.2,
evenals de montage van de deksels van de eindschakelaar en het klemmenblok.
▶ Controleer of de draairichtingen „I” en „II” overeenkomen met „Open”/„Dicht”.
▶ Monteer het deksel van de eindschakelaar. Zie
hoofdstuk 5.4.

nl
7.2

Opwarming

De aandrijving is niet geschikt voor continubedrijf.
Neem de informatie in hoofdstuk 4.2 in acht betreffende de inschakelduur.
WAARSCHUWING:
Verbrandingsgevaar!
De aandrijving kan meer dan 60 °C heet worden.
▶ Breng bijv. een aanraakbeveiliging aan.

GEVAAR:
Levensgevaar door mechanische krachten!
Door bovengeschikte functies zoals de wind- of
regenmelding kan de aandrijving ook in de positie
„Halt” een andere stand aannemen.
Bij aandrijvingen met 1-fasemotor is het
beschermcontact van de wikkeling (temperatuurcontrole) intern aangesloten. Als het beschermcontact van de wikkeling reageert, start de
aandrijving na het afkoelen automatisch opnieuw.
▶ Onderbreek de stroomvoorziening voordat u
werkzaamheden aan de aandrijving of de
installatie gaat uitvoeren en beveilig de stroomvoorziening bijv. met een slot tegen herinschakelen. Dit geldt ook voor hulpstroomkringen
zoals eindschakelaars, standverwarming of frequentieomzetters. Het uitschakelen van de
besturing met „Halt” is ontoereikend.

7

Gebruik

7.1

Lawaai

Het geluidsniveau (geluidsdrukniveau) op de werkplek ligt onder 70 dB (A).

90000.0002.3985 / 2015.08

8

Inspectie en onderhoud

Inspectie- en onderhoudswerkzaamheden mogen
uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden
uitgevoerd.
GEVAAR:
Levensgevaar door vallende voorwerpen!
Vallende voorwerpen kunnen een gevaar vormen
voor personen.
▶ Zet de gevarenzone met afzetlinten af.
GEVAAR:
Levensgevaar door elektrische of mechanische
krachten!
Door bovengeschikte functies zoals de wind- of
regenmelding kan de aandrijving in de positie
„Halt” ongecontroleerd gaan draaien.
▶ Onderbreek de stroomvoorziening voordat u
werkzaamheden aan de aandrijving of de
installatie gaat uitvoeren en beveilig de stroomvoorziening bijv. met een slot tegen herinschakelen. Dit geldt ook voor hulpstroomkringen
zoals eindschakelaars, standverwarming of frequentieomzetters. Het uitschakelen van de
besturing met „Halt” is ontoereikend.
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Onderhoudsintervallen

Voor de volgende werkzaamheden moet zijn
gegarandeerd dat de last na het afkoppelen
van de aandrijving niet zelfstandig in beweging kan komen.

Neem de wettelijke of anderszins voorgeschreven
onderhoudsintervallen in acht.
Periode

Werkzaamheden

3 maanden of – Buitenkant van het drijfwerk en
25 bedrijfsuren het gebied onder de inbouwplaats op olielekkage controleren, zie hoofdstuk 10.4.
6 maanden of – De aandrijving op vreemde
50 bedrijfsuren geluiden controleren resp. contact opnemen met de leverancier.
12 maanden of – Slijtage van het wormwiel op de
as controleren, zie
100 bedrijfshoofdstuk 8.2.1.
uren
– Schakelwerking en uitschakelpunten van de eindschakelaars
„HI”, „HII”, „SI” en „SII” controleren.
– Koppelingen van de aandrijflijn
op vastzitten en slijtage controleren, zo nodig aanhalen of vervangen.
– Bij KKS-kettingkoppelingen de
ketting en tanden van de koppelingshelften lichtjes oliën en
overmatig vet verwijderen.
– Ketting en tanden van de koppelingshelften op slijtage en
corrosie controleren, zo nodig
vervangen.
– Vastzitten van de aandrijving
controleren, zo nodig aanhalen
– Elektrische aansluitingen aan
de motor en eindschakelaars
controleren.

8.2

Onderhoudsstappen

8.2.1

Slijtage van het wormwiel op de as
controleren

▶ Zet de aandrijving in een onbelaste positie.
▶ Onderbreek de stroomvoorziening.

70

GEVAAR:
Levensgevaar door mechanische krachten!
Door het losmaken van de koppelingen en afkoppelen van de aandrijflijn werken de eindschakelaars niet meer.
▶ Koppel de aandrijving en de aandrijflijn in
dezelfde positie weer aan of stel de eindschakelaars voor de inbedrijfstelling opnieuw in.
▶ Koppel de aandrijving los van de aandrijflijn
zodat de uitgaande as zich vrij laat ronddraaien.
▶ Controleer door verdraaien van de uitgaande as
van de aandrijving of de reductor „speling” heeft.
Bij duidelijk merkbare „speling” moet u de aandrijving demonteren en ter controle naar de fabrikant sturen, zie hoofdstuk 9. Bij weinig „speling”
kunt u de aandrijving weer in de aandrijflijn integreren.
Type

Maximale „speling” aan de uitgaande as

EWA 10

3°

EWA 12

4°

EWA 14

3°

EWA 16

2°

8.3

Reiniging

▶ Onderbreek de stroomvoorziening.
▶ Verwijder voorzichtig grof vuil. Gebruik hiervoor
nooit scherpe of spitse voorwerpen!
▶ Gebruik voor een vochtige reiniging een zachte
borstel en een beetje water. Let erop dat er geen
water via de ontluchtingsboring in het drijfwerk
terechtkomt. Hierdoor kan het drijfwerk worden
beschadigd.
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▶ Het is niet toegestaan om oplosmiddelen of
agressieve schoonmaakmiddelen te gebruiken.
Hierdoor kunnen de afdichtingen worden
beschadigd, waardoor ze sneller hun functie verliezen.
▶ Het is niet toegestaan om het drijfwerk met een
hogedrukreiniger schoon te maken. Het risico
bestaat dat er water in het drijfwerk terechtkomt
en hierdoor afdichtingen worden beschadigd.

9

Demontage

Het demonteren mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

9.1

Aandrijving demonteren
GEVAAR:

Levensgevaar door elektrische of mechanische
krachten!
De aandrijving zou ongecontroleerd kunnen starten.
▶ Onderbreek de stroomvoorziening voordat u
werkzaamheden aan de aandrijving of de
installatie gaat uitvoeren en beveilig de stroomvoorziening bijv. met een slot tegen herinschakelen. Dit geldt ook voor hulpstroomkringen
zoals eindschakelaars, standverwarming of frequentieomzetters. Het uitschakelen van de
besturing met „Halt” is ontoereikend.
GEVAAR:
Levensgevaar door vallende voorwerpen!
Vallende voorwerpen kunnen een gevaar vormen
voor personen.

nl
▶ Vervang de ontluchtingsplug door meegeleverde bout M6.
▶ Demonteer de aandrijving.

10

Storingen verhelpen
GEVAAR:

Levensgevaar door elektrische of mechanische
krachten!
Door bovengeschikte functies zoals de wind- of
regenmelding kan de aandrijving in de positie
„Halt” ongecontroleerd gaan draaien.
▶ Onderbreek de stroomvoorziening voordat u
werkzaamheden aan de aandrijving of de
installatie gaat uitvoeren en beveilig de stroomvoorziening bijv. met een slot tegen herinschakelen. Dit geldt ook voor hulpstroomkringen
zoals eindschakelaars, standverwarming of frequentieomzetters. Het uitschakelen van de
besturing met „Halt” is ontoereikend.
Storingen mogen uitsluitend door gekwalificeerd
personeel worden verholpen.

10.1

Storing: stroomuitval

▶ Onderbreek de stroomvoorziening, bijv. door de
zekering te verwijderen, om ongecontroleerd
herstarten van de aandrijving te voorkomen.
▶ Voor noodbediening: draai de aandrijving aan
het motoraseinde met een boormachine en de
adapter uit de rubberpakking, zie hoofdstuk 5.4,
in de gewenste werkstand.
De eindposities mogen hierbij niet worden
overschreden.

▶ Zet de gevarenzone met afzetlinten af.
▶ Zet de aandrijving in een onbelaste positie.
▶ Demonteer alle elektrische verbindingen.
▶ Demonteer de verbinding tussen de uitgaande
as en de uitgaande buis.
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OPMERKING:
Als u een boormachine met adapter gebruikt, moet
u lage toerentallen gebruiken, max. 1400 min-1 en
de eindposities langzaam benaderen. Gebruik
geen slagmoeraanzetter!
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Storing: motor start niet

▶ Controleer de elektrische aansluitingen, ook de
aansluiting van de eindschakelaar.
▶ Controleer de door de klant te voorziene motorveiligheidsschakelaar en de instelling daarvan,
zie stap 6.3. Als de storing opnieuw optreedt,
kan er sprake zijn van overbelasting.
▶ Controleer of een rol van de eindschakelaar is
gekanteld, instelling zie hoofdstuk 5.4.
▶ Controleer bij aandrijvingen met 3-fasige netaansluiting of de draairichting „I”/„II” overeenkomt
met de eindschakelaars „HI” en „HII”.
▶ Bij aandrijvingen met een 1-fasemotor kan de
temperatuurcontrole van de motor hebben
gereageerd. Onderbreek de stroomtoevoer.
Laat de aandrijving ca. 20 minuten afkoelen.
Sluit de stroomvoorziening daarna weer aan.
Treedt de fout herhaaldelijk op, dan kan er
sprake zijn van overbelasting.

10.3

Storing: eindpositie gepasseerd

▶ Controleer of de stelringen in de eindschakelaar
vastzitten en controleer de instelling van de eindschakelaars. Stel de eindschakelaar zo nodig
opnieuw in, zie hoofdstuk 5.4.
▶ Controleer de elektrische schakelwerking van de
schakelaars „HI” en „HII” evenals van de extra
schakelaars „SI” en „SII”. De schakelaars moeten als verbreekcontacten zijn aangesloten en
worden gecontroleerd. U kunt de eindpositie
simuleren door de eindschakelaarrol weg te
klappen. Voor het gebruik mogen de eindschakelaarrollen niet zijn gekanteld, zie
hoofdstuk 5.4.

▶ Controleer de werking van de relais van de keerrelaisbesturing en vervang ze zo nodig.

10.4

Storing: olieverlies

▶ Controleer of de ontluchtingsplug op de juiste
plaats is ingebouwd en goed zit, zie
hoofdstuk 5.2.
▶ Neem bij olieverlies contact op met de leverancier.
Het drijfwerk beschikt over een levensduursmering.
Gewoonlijk hoeft de transmissieolie niet ververst te
worden.

11

Reserveonderdelen en
onderdelen vervangen

Onderdelen mogen uitsluitend door gekwalificeerd
personeel worden vervangen.
Gebruik uitsluitend originele reserveonderdelen en
originele smeermiddelen.
Om productveiligheidsredenen levert Lock alleen
complete drijfwerken, elektromotoren, eindschakelaars en potentiometers als reserveonderdelen.
Drijfwerkcomponenten mogen uitsluitend door een
geautoriseerde servicedienst van de firma Lock
worden vervangen of gerepareerd.
Als de aandrijving ondanks uiterst zorgvuldige productie- en testprocedures uitvalt, bieden wij gunstige vervangende aandrijvingen aan.

11.1

Motor vervangen

▶ Bouw de aandrijving uit, zie hoofdstuk 9.1.
▶ Leg de aandrijving zodanig op een vaste ondergrond neer dat de motor omhoog wijst.
▶ Draai de zeskantbouten aan de motorflens los en
verwijder de motor.
▶ Controleer of resten afdichtmiddel op de flensvlakken van het drijfwerkbehuizing zijn achtergebleven en verwijder deze resten zo nodig
voorzichtig.
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▶ Monteer de reservemotor en de bijbehorende
nieuwe afdichting met de zeskantbouten op het
reductorhuis, aanhaalmoment 25 Nm (M8) resp.
10 Nm (M6).

12

▶ Bij een 1-fasemotor: Sluit de kabel van de eindschakelaar aan op het klemmenblok van de
motor, zie hoofdstuk 11.2.

Basis van de garantieperiode is de aangegeven
gebruiksduur van de aandrijving overeenkomstig de
drijfwerkgroep met inachtneming van alle technische vereisten.

▶ Monteer de aandrijving, zie de hoofdstukken 5
en 6.

11.2

Garantie

De garantieperioden en -voorwaarden staan vermeld in de algemene voorwaarden.

Wijzigingen voorbehouden.

Interne bedrading
De hier getoonde interne bedrading is alleen
nodig bij storingen/vervanging van de motor.
Alle aansluitingen zijn af fabriek gemaakt.

11.2.1

Interne bedrading van de 1-fasemotor

De schakelschema's bevinden zich aan het einde
van deze handleiding, zie pagina's 122-124.
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EWA 230 V 1~ + END20.20

END 20.20
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EWA 120 V 1~ + END20.40

120V 1~

L1
L2
N
GND

GND

L

EWA direction of rotation II (L1/red)

N

DIRECTION I

EWA direction of rotation I (L/black)

NEUTRAL

120V 1~

L1(L) DIRECTION II

LINE1
LINE2
NEUTRAL
GROUND

green

TYPICAL MOTOR CONNECTION
LOCK POWERDRIVE MODEL EWA 10, 12, 14, 16

(3) white

SINGLE PHASE 120VAC 60Hz, 3 WIRE

(2) red
(1) black

2

1

3

4

4

1

2

4

5

7

8

10

2

3

1

2

1

3

11
L

TB2

L1
(L)

TB1

-X20
N

GND
-SI

-HII

-SII
-C1

END 20.40

Z1

U1/Z2

-HI

GND

U2

M
1~

90000.0002.3985 / 2015.08

123

OBJ_BUCH-0000000209-001.book Page 124 Wednesday, August 26, 2015 4:09 PM

EWA 240V 1~ + END20.40

120V 1~

L1
L2
N
GND
DIRECTION II

120V 1~

L

COM

EWA direction of rotation II (L1/red)

GND

EWA direction of rotation I (L/black)

L1(L)

DIRECTION I

{

LINE1
LINE2
NEUTRAL
GROUND

240VAC

TYPICAL MOTOR CONNECTION

green

LOCK POWERDRIVE MODEL EWA 10, 12, 14, 16

(3) white

SINGLE PHASE 240VAC 60Hz, 3 WIRE

(2) red
(1) black

2

1

3

4

4

1

2

4

5

7

8

10

2

3

1

2

1

3

11

-SI

-HII

-C1

END 20.40

GND

TB2

-SII

GND

Z1

U1/Z2

-HI

L

COM

L1
(L)

TB1

-X20

U2

M
1~
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