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Hjärtligt tack 
för att du bestämde dig för att köpa en elek-
trisk drivenhet Lock EWA 10/12/14/16.
Som den ledande tillverkaren inom drivtek-
nik för naturlig ventilation och skuggning är 
det våra kunders högsta kvalitetskrav som är 
vårt rättesnöre. För att vi ska kunna leva upp 
till dessa höga krav även under produktens 
användningstid ombeds du att beakta mon-
terings- och bruksanvisningen vid installa-
tion och inställning av produkten.
Om frågor eller problem inträffar ändå är du 
välkommen att kontakta oss. Vårt kund-
tjänstteam nås på följande telefonnummer 
Hotline Tyskland: +49 7371 9508-22 
Hotline Benelux: +31 174 212833 
Hotline Nordamerika: +1 (877) 562 5487
Ditt Lock-team
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1 Försäkran för inbyggnad 
enligt EG-maskindirektiv 
2006/42/EG, Bilaga II, nr 1B

Lock Antriebstechnik GmbH 
Freimut-Lock-Strasse 2 
D-88521 Ertingen · Germany
Vi förklarar härmed att följande delvis fullbordade 
maskiner endast är avsedda för inmontering i eller 
kombination med annan maskin eller utrustning:
Elektriska drivenheter EWA 10 / EWA 12 / 
EWA 14 / EWA 16
Den relevanta tekniska dokumentationen enligt 
Bilaga VII B har skapats och sänts med posten till 
den behöriga nationella myndigheten.
Denna delvis fullbordade maskin uppfyller de grund-
läggande kraven i följande EG-direktiv:
EG-maskindirektiv 2006/42/EG 
EG-EMC-direktiv 2004/108/EG
Följande harmoniserade standarder (eller delar 
härav) har tillämpats:
DIN EN ISO 12100:2010 
Maskinsäkerhet  –  Allmänna konstruktionsprinciper 
 –  Riskbedömning och riskreducering
DIN EN 60204-1:06/2007 
Maskinsäkerhet: Maskiners elutrustning
DIN EN 60034-5:09/2007 
Roterande elektriska maskiner (endast elmotorer)
Denna ofullbordade maskin får inte tas i drift förrän 
den maskin den ofullbordade maskinen ska byggas 
in i har förklarats överensstämma med bestämmel-
serna i maskindirektivet.
Befullmäktigad för sammanställning av den tekniska 
dokumentationen: 
M. Bausch (adress se ovan)
Frank Lock 
Verkställande direktör
Ertingen, 25.06.2015
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2 Symbolförklaring och 
säkerhetsanvisningar

2.1 Symbolförklaring
Varningsanvisningar

Varningsanvisningar i texten kännetecknas av 
en varningstriangel och sätts i en ram.

Signalord i början av en varningsanvisning indikerar 
vilken typ av skador som kan följa av att åtgärderna 
för undvikande av faror inte iakttas och hur allvarliga 
dessa skador kan vara.
– OBSERVERA innebär att risk för materialskador 

finns.
– FÖRSIKTIGT innebär att risk för lätta eller min-

dre allvarliga personskador finns.
– VARNING innebär att risk för allvarliga person-

skador finns.
– FARA innebär att risk för livsfarliga personska-

dor finns.

Viktiga hänvisningar

Övriga symboler

Tekniska data framgår av drivenhetens märkskylt 
och den aktuella produktkatalogen.

Viktig information utan risk för personer eller 
material kännetecknas av denna symbol. 
Omges också av en ram.

Symbol Innebörd
▶ Arbetsmoment
T Vridmoment i Nm för 40  ° C 

Omgivningstemperatur och 
1000 m öh

n Märkvarvtal i v/min eller min-1 
(rpm)

P Effektförbrukning motor i kW
I Strömstyrka i A
U Märkspänning i V
~ Strömart:

– ”3~” Växelspänning 3-fas
– ”1~” Växelspänning 1-fas
– ”=” Likspänning

AL Totallängd drivenhet i mm
MD Motordiameter i mm
WL Längd utgående axel i mm
We Typ axeltapp
m Vikt i kg

Rotationsriktning utgående axel
Strömförande delar
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2.2 Säkerhetsanvisningar
Allmänna säkerhetsanvisningar
Läs hela monterings- och bruksanvisningen nog-
grant innan du monterar drivenheten. 
Iaktta den korrekta ordningsföljden av arbetsmo-
menten enligt monterings- och bruksanvisningen. 
Följ alla anvisningarna i monterings- och bruksan-
visningen, i synnerhet alla anvisningar som berör 
säkerhet, drift, skötsel och underhåll. Förvara mon-
terings- och bruksanvisningen under produktens 
hela livstid och/eller överlämna den till använda-
ren/slutkunden.

Trots omsorgsfull planering och trots att alla 
bestämmelser har iakttagits kan inte alla faror och 
restrisker undvikas.
Varning för risker och resterande risker

– Under förutsättning att alla tekniska villkor upp-
fylls är drivenheten dimensionerad för en bruks-
tid enligt motorgrupp 1Cm enligt DIN 15020.

 

FARA: 

Livsfara om följande säkerhetsanvisningar åsido-
sätts!
▶ Avbryt elförsörjningen före alla arbeten på dri-

venheten.
▶ Säkerställ att alla mekaniska och elektroniska 

komponenter i det direkta underhållsområdet 
är i energilöst tillstånd (t ex inga kondensatorer 
med restladdning, inga hängande laster och, i 
förekommande fall, inga spända fjädrar).

▶ Lämna och utrym riskområdet innan strömför-
sörjningen kopplas till igen.

▶ Vid felaktig(t) montering, idrifttagande, under-
håll mm kan personskador inte uteslutas på 
grund av drivenhetens stora vridmoment.

▶ Inga personer får vistas i hängande lasters risk-
område.

▶ Inga skruvar, kopplingar eller övriga kompo-
nenter får lossas när drivenheten är belastad. 
Undantag: Avluftningsskruven får lossas, se 
avsnitt 5.3, sidan 14.

▶ Beakta också de nationella föreskrifterna, stan-
darderna, riktlinjerna, säkerhetsföreskrifterna 
och bestämmelserna för förebyggande av 
olyckshändelser.

 

ANVISNING: 

Överbelastning av drivenheten.
Materiella skador på grund av för höga vridmo-
ment!
▶ Drivenhetens elektriska anslutningsvärden får 

inte överskridas, annars kan drivenheten över-
belastas av för höga vridmoment och förstöras.

 

FARA: 

Livsfara om följande säkerhetsanvisningar åsido-
sätts!
▶ Avbryt elförsörjningen före alla arbeten på dri-

venheten och säkra denna mot påslagning, t ex 
med hänglås. Detta gäller också hjälpström-
kretsar som t ex ändlägesbrytare eller stille-
ståndsuppvärmning. Det räcker inte att ställa 
styrningen på ”Stopp”. Överordnade funktioner 
som t ex vind- eller regnsignal kan göra att dri-
venheten startar fastän den är i ”stopp”-läge.

▶ Det finns risk att kläder eller långt hår fastnar 
och lindas upp och att personer hamnar i kläm 
på grund av påmonterade eller roterande kom-
ponenter. Beakta bland annat säkerhetsav-
stånden enligt EN 349 och ISO 13857 och vidta 
lämpliga skyddsåtgärder, t ex genom att 
anordna lämpliga skyddsanordningar eller död-
mansdrift.

▶ Drivenheterna har genom sin konstruktion en 
automatisk blockeringsfunktion. Ändå kan det 
inte helt uteslutas att den automatiska blocke-
ringsfunktionen slår fel (automatisk blockering 
= när motorn har stängts av stannar den utgå-
ende axeln kvar i sitt läge även under belast-
ning).
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– Tillbyggnadsdelars eller drivna delars brukstid 
kan vara kortare än drivenhetens brukstid.

2.3 Kvalificerad personal
Nedan beskrivna arbeten får endast utföras av kva-
lificerad personal.
Kvalificerad personal är personer som:
– genom yrkesutbildning, erfarenhet, instruktion (t 

ex av Lock certifierade installatörer) samt känne-
dom om relevanta standarder och bestämmel-
ser, bestämmelser om förebyggande av olyckor 
och driftsförhållanden har fått behörighet av 
säkerhets- och anläggningsansvarig att utföra de 
nödvändiga arbetena och kan identifiera och 
undvika möjliga risker i samband med arbetet

– har utbildats och instruerats och är behöriga att 
slå på och av och jorda strömkretsar och utrust-
ningar enligt de säkerhetstekniska bestämmel-
serna och markera dem på ett lämpligt sätt i 
enlighet med vad som krävs för arbetena

– har de grundläggande kunskaperna i elteknik 
och mekanik och känner till relevanta fackter-
merna

– är väl förtrogna med alla varningar och försiktig-
hetsåtgärder enligt denna dokumentation och 
den aktuella komponentens dokumentation och 
som förstår deras innehåll

– som har lämplig skyddsutrustning och är utbil-
dade i första hjälpen.

Personer som monterar, manövrerar, demonterar 
eller underhåller produkter från Lock Antriebstech-
nik får inte vara påverkade av alkohol, andra droger 
eller läkemedel som kan reducera reaktionsförmå-
gan.

3 Produktbeteckning 
3.1 Tillverkare 
Lock Antriebstechnik GmbH 
Freimut-Lock-Strasse 2 
D-88521 Ertingen · Germany

3.2 Beteckning

3.3 Leveransomfattning, elektrisk 
drivenhet EWA 10-16

Leveransen omfattar:
– elektrisk drivenhet EWA
– teknisk dokumentation
– eventuella tillbehör

Elektrisk drivenhet
Artikelnummer 12210 12212 12214 12216
Typer EWA 

10
EWA 
12

EWA 
14

EWA 
16

Vid leverans av delkomponenter kan leve-
ransomfattningen avvika.
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3.4 Översikt, elektrisk drivenhet

1 Gummitätning (delbärare)
2 Fot (4x)
3 Maskinskylt, elektrisk drivenhet
4 Ändlägesbrytare
5 Kedjekoppling (2x) *
6 Axeltapp, utgående axel (2x)
7 Lägesindikator *
8 Plintlåda
9 Elmotor

10 Axeltapp, motoraxel
11 Maskinskylt, elmotor
12 Avluftningsskruv
13 Avluftningskort för växellådan
14 Ändlägesbrytarlock
15 Dekal ”Delar under elektrisk spänning”

16 Sexkantadapter för manuell drift 
17 Insexnyckel 
* leveransomfattning delleverans

Modulerna beskrivs i sina respektive avsnitt.

Getriebeentlüftung
Ontluchting overbrenging
Transmission ventilation

EWA 12EWA 14EWA 16

EWA 12EWA 14EWA 16

EWA 12EWA 14EWA 16

EWA 10
EWA 10

EWA 10

5

6

8

9

10

7

3

4

2

1

13
12

11

17
16

14

15
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3.5 Maskinskylt 
Elektrisk drivenhet (exempel)

1 Version
2 Vridmoment T
3 Artikelnummer
4 Märkvarvtal n
5 A60 för utomhusmontering/stallbyggnader
6 Batchnummer
7 Typ ändlägesbrytare 
8 Kundordernummer
9 Märkspänning U

10 Tillverkningsår/-månad
11 Axeltapp We

Elmotor (exempel)

1 Motortyp
2 Version elektrisk drivenhet

3 Antal faser
4 Serienummer motor
5 Motortillverkarens artikelnummer
6 Tekniska data motor
7 Inkopplingstid motor
8 Kapslingsklass IP (DIN EN 60529)
9 Isolationsklass elmotor

10 CE-märke elmotor

4 Avsedd användning
4.1 Användningsändamål
Följesedeln och märkskylten innehåller en exakt 
produktbeskrivning för det levererade utförandet.
Specialdrivenhet uteslutande för ventilation och 
skuggning i kommersiella lokaler, för
– takventilation: linjeformigt lagrade övertopp-för-

glasningar, t ex i växthus, trädgårdscenter, kon-
torsbyggnader, hallar, stallbyggnader, 
ventilation i folieväxthus

– sidoventilation: linjeformigt lagrade förglasning-
ar, t ex i växthus, fasader, hallar, rulljalusier på 
stallbyggnader och växthus

– skuggning: t ex skuggningsanläggningar med 
linor eller kuggstänger i växthus, lamellsystem 
på fasader

Specialdrivenhet för positionering av luckor och slid-
ventiler i kommersiella lokaler efter överenskommel-
se med tillverkaren.
Bland annat kan följande specialutföranden levere-
ras (gäller inte alla typer):
– utförande A60 utomhusmontering/stallbyggna-

der
– utförande med specialmotor/med frekvensom-

vandlare
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4.2 Användningsförhållanden
Följande användningsförhållanden ska iakttas för 
drivenhetens bruk:
– Vridmoment, kompletterande inbyggnadsmått 

och ytterligare tekniska data framgår av typskyl-
ten och den aktuella produktkatalogen

– Drivenheten får inte användas i permanent drift. 
Maximal påslagningstid per 60 minuter: 1 cykel 
S3/40 % och 5 cykler S3/20 % (dvs inom 60 min 
kan drivenheten vara igång under 1 cykel med 
4 min gångtid och 6 min stilleståndstid samt 
5 cykler à 2 min gångtid min och 8 minuter stille-
ståndstid). Motorgrupp 1Cm enligt DIN 15020.

– På grund av högre värmeutveckling och integre-
rad lindningsskyddskontakt har drivenheter med 
1-fas motor eventuellt en kortare inkopplingstid 
än drivenheter med 3-fas motorer.

– Omgivningstemperaturområde för drift med 
standarddrivanordning; vid märkvarvtal  
1  –  5 min-1: –5  ° C upp till +60  ° C; vid märkvarv-
tal 6  –  9 min-1: +5  ° C upp till +60  ° C. Ytterligare 
versioner se katalog. Luftfuktighet upp till max 
90 %, kortfristigt upp till 100 % möjlig.

– Tillåtna spänningsvariationer under drift: ± 5 %
– Tillåtna frekvensvariationer under drift:  

+ 3 % / – 5 %
– Valfritt monteringsläge
– max kraft på den utgående axeln (avstånd hölje 

50 mm): radialt 5000 N, axialt 400 N
– Det är förbjudet att göra ändringar på maskinen 

när fritt hängande laster, t ex lyftvärme eller assi-
milationsljus, lyfts upp om lasten finns där perso-
ner vistas. Hela systemet ska alltid vara säkrat 
med ett fallskydd. Efter ändringarna ska syste-
met säkras med lämpliga medel i den aktuella 
positionen (t ex genom fixering med kedja).

– lämpad för ”kall rökutsugning” i försäljningsrum 
med sprinkler t ex i Tyskland enligt bestämmel-
serna om försäljningslokaler och i industrilokaler 
med sprinkler t ex i Tyskland enligt det tyska 
direktivet om industrilokaler (Industriebaurichtli-
nie) 03/2000.

– Kraven uppfylls för omgivningstemperaturer på 
105  ° C (utlösningstemperatur 72  ° C) vid kort-
tidsdrift på max 4 minuter med maximalt 55 % av 
det angivna vridmomentet T

– Drivenhetens livslängd ökas avsevärt:
– vid kopplingscykler som är så långa att dri-

venheten hinner svalna regelbundet
– vid låg påkänning
– vid kort inkopplingstid

– Om drivenheter drivs med 1-fas motorer tydligt 
under märkbelastning kan de värmas upp star-
kare. Detta kan leda till en nedsatt inkopplingstid.

För utökade användningsmöjligheter finns special-
utföranden.

4.3 Reservation angående använd-
ning

Följande reservation gäller angående användning 
av drivenheten:
– Drivenheten får inte belastas med vridmoment 

som är större än det maximala vridmomentet T.
– Drivenheten får inte användas med otillåtna 

spännings- och frekvensvariationer
– Drivenheten får inte användas för drivning av 

komponenter som befinner sig direkt inom per-
soners vistelseområde (räckvidd) Säkerhetsav-
stånd enligt ISO 13857 ska iakttas.

– Drivenheten får inte utsättas för direkt bevatt-
ning.

– Drivenheten får inte användas för manövrering 
av rök- och värmeutsugningsanläggningar enligt 
DIN 18232 resp DIN EN 12101.

– Drivenheten får inte användas för drivning av 
automatiskt öppnande eller stängande dörrar 
eller portar.

– Drivenheten får inte användas i explosionsfar-
liga områden såvida den inte uttryckligen är 
avsedd för detta ändamål.

Det är förbjudet att företa ändringar på drivenhetens 
konstruktion. Vid överträdelse av detta förbud 
ansvarar inte tillverkaren.
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4.4 Felaktigt bruk
Vi varnar uttryckligen för felaktigt bruk enligt följan-
de:
– Drivenheten får inte användas för att lyfta fritt 

hängande laster inom personers vistelseområ-
de.

– Drivenheten får inte användas för att transpor-
tera personer (t ex som hiss eller dylikt).

5 Montering
Monteringsarbetena får endast utföras av kvalifice-
rad personal.
Nödvändiga verktyg och hjälpmedel: 
– sexkantadapter (medföljer)
– insexnyckel (medföljer)
– hylsnyckel eller u-nyckel M6
– hylsnyckel eller u-nyckel M10 för EWA 10 - 14
– hylsnyckel eller u-nyckel M12 för EWA 16
– skruvdragare (ingen mutterdragare eller slag-

borr)

5.1 Transport
Drivenheten och tillbehören förpackas på fabriken 
för det överenskomna transportsättet. Transportera 
alltid drivenheten i originalförpackningen.
Vid manuell transport bör de rimliga mänskliga lyft- 
och bärkrafterna beaktas. Undvik slag och stötar. 
Ge akt på eventuella skador på förpackningen, dri-
venheten eller tillbehören.

5.2 Montera drivenheten

5.2.1 Montering av fötter
▶ Förmontera drivenheten löst på höljets fötter 

med 4 skruvar M 12 (EWA 12, EWA 14, EWA 16) 
resp M 10 (EWA 10) och 4 säkringsmuttrar på 
konsolen. Skruvarna ska ha minst hållfasthet 
8.8.

 

FARA: 

Livsfara på grund av fallande föremål!
Fallande föremål kan utgöra en fara för personer.
▶ Säkra riskområdet genom bandavspärrningar.
▶ Använd en arbetsplattform eller fäst drivenhe-

ten på drivaxeln med hjälp av lämpliga lyftbäl-
ten på lyftdonet.

 

ANVISNING: 

Materiella skador på grund av ojämn fördelning av 
vridmomentet!
Kopplingarna kan förstöras om det maximala vrid-
momentet överskrids.
▶ Se till att vridmomentet tas ut jämnt på båda 

axeltapparna vid vridmomentet ≥ 600 Nm (gäl-
ler i synnerhet EWA 16). 

▶ Placera drivenheten centralt på kraftuttagssi-
dans komponenter för att kopplingarna ska 
belastas jämnt.

 

ANVISNING: 

Materiella skador!
Den utgående axeln kan slitas av genom inrikt-
ningsavvikelser i förhållande till kraftuttagssidans 
rör.
▶ Den utgående axeln och det drivna röret ska 

vara i linje.
▶ Placera utjämningsbrickor under höljets fötter 

tills den utgående axeln och det drivna röret är 
i linje.
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▶ I fall av ej kompenserbar missanpassning ska en 
kompenseringskoppling användas.

▶ Skruva fast drivenheten med de 4 skruvarna. 
Åtdragningsmoment 50 Nm (M 10) resp 80 Nm 
(M 12).

Vid montering med träskruvar eller pluggar ska mot-
svarande skruvar och åtdragningsmoment bestäm-
mas.

5.2.2 Montering i sidled
De bifogade skruvarna (EWA 10, EWA 16) resp fot-
skruvarna (EWA 12, EWA 14) kan användas om 
dessa motsvarar fastskruvningsdjupet enligt tabel-
len.
▶ Förmontera drivenheten löst genom att skruva in 

4 skruvar i fästhålen på konsolen. Beakta skru-
varnas föreskrivna inskruvningsdjup. Skruvarna 
ska ha minst hållfasthet 8.8.

▶ Skruva fast drivenheten med de 4 skruvarna. 
Åtdragningsmoment 50 Nm (M 10) resp 80 Nm 
(M 12).

5.3 Montering av växelhusventilation
Växelhusventilation krävs för att förhindra över- eller 
undertryck i växelhuset.

Avluftningsskruven finns under ändlägesbrytarlock-
et, se avsnitt 5.5, sidan 16.
▶ Bestäm ventilationsskruvens korrekta position 

beroende på enhetens monteringsläge med 
hjälp av följande bilder.

Typ Skruvstorlek Inskruvnings-
djup i drivenhet 
min/max

EWA 10 
EWA 12 
EWA 14 M 10 10 / 12 mm
EWA 16 M 12 12 / 15 mm

 

ANVISNING: 

Materiella skador!
Den utgående axeln kan slitas av genom inrikt-
ningsavvikelser i förhållande till kraftuttagssidans 
rör.
▶ Den utgående axeln och det drivna röret ska 

vara i linje.
▶ I fall av ej kompenserbar missanpassning ska 

en kompenseringskoppling användas.

▶ Beakta dessutom anvisningarna på 
avluftningskortet för växellådan i ändlä-
gesbrytarrummet.
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▶ Byt ut den aktuella skruven mot avluftningsskru-
ven. Den befintliga koppartätningsringen ska 
återanvändas.

▶ Förvara den utdragna skruven.

5.4 Montering av koppling
5.4.1 Montering av kedjekoppling KKS
Lock levererar kedjekopplingar för kompensering av 
mindre missanpassningar för 1° och 6°. De olika 
typerna får inte kombineras med varandra.
▶ Montera de båda kopplingshalvorna med de 

bifogade skruvarna (åtdragningsmoment 40 Nm) 
på den utgående axeln och det drivna röret och 
säkra den t ex vid sexkant- (We 66) eller passfjä-
deraxel (We 19) med den bifogade säkringsring-
en. Säkerställ att kopplingen inte är rörlig i axial 
riktning så att den skulle kunna glida av från 
axeln.

▶ Vrid kopplingshalvorna tills kuggarna står exakt 
parallella.

▶ Lägg dubbelkedjan på kopplingshalvornas kug-
gar så att kedjans ändar befinner sig upptill.

▶ Montera kedjan i enlighet med följande bilder.
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5.4.2 Montering av hylskoppling BKS
Lock erbjuder doskopplingar för överföring av vrid-
momenten från elektriska och manuella drivningar 
utan vinkelutjämning.
▶ Montera hylskopplingen med de bifogade skru-

varna (åtdragningsmoment 40 Nm) på den utgå-
ende axeln och det drivna röret och säkra den t 
ex vid sexkantaxel (We 66) med den bifogade 
säkringsringen. Säkerställ att kopplingen inte är 
rörlig i axial riktning så att den skulle kunna glida 
av från axeln.

5.5 Justera ändlägesbrytare
När ändlägesbrytaren har ställts in korrekt stänger 
andlägesbrytaren automatiskt av två definierade 
ändlägen för drivenhetens rotationsrörelse.

Den inbyggda ändlägesbrytaren END20.20 resp 
END20.40 lämpar sig för ett kopplingsintervall från 
0  –  580 varv (EWA 10, EWA 12, EWA 14) resp 
0  –  395 varv (EWA 16) hos den utgående axeln. 
Ändlägesbrytaren END20.40 skiljer sig från ändlä-
gesbrytaren END20.20 genom att den har extra till-
läggsbrytare.
Följande brytfunktioner är förinställda:
– Brytare ”HI” bryter rotationsriktning ”I”. 
– Brytare ”HII” bryter rotationsriktning ”II”. 
▶ Avmontera ändlägesbrytarlocket.
▶ Avmontera gummitätningen på EWA 10 –  14. 

EWA 16: Gummitätningen medföljer löst som 
delbärare i ändlägesbrytaren. Efter justeringen 
måste den förvaras utanför ändlägesbrytarrum-
met tillsammans med denna monterings- och 
bruksanvisning.

▶ Om lägesindikatorns potentiometer stör vid 
inställning av ändlägesbrytaren kan den demon-
teras tillfälligt.

▶ Se till att de 6 skruvarna på ställringarna sitter 
löst och att ändlägesbrytarrullarna befinner sig i 
ställringarnas gropar. Ändlägesbrytarrullarna får 
inte vara infällda. De 6 skruvarna ska ligga i rad. 
Detta motsvarar leveranstillståndet, se även bil-
den nedan.

På www.lockdrives.com i internet kan du se 
en animationsvideo om justering av ändlä-
gesbrytaren.

 

ANVISNING: 

Materiella skador på grund av nedsmutsning! 
Vid avbrott under idrifttagande/färdigställande av 
anläggningen kan nedsmutsning inträffa!
▶ Skydda installationsområdet mot fuktighet och 

damm med hjälp av lämpliga täckanordningar.
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▶ Anslut en borrmaskin med adaptern (sexkant 
6 mm) från gummitätningen till motoraxelns 
ände.

▶ Vrid med borrmaskinen in rotationsriktning ”I” (se 
riktningspilen bredvid den utgående axeln) tills 
ändläget uppnåtts.

▶ Dra åt de 3 ställringsskruvarna på ändlägesbry-
taren ”HI” med hjälp av insexnyckeln från gum-
mitätningen enligt följande: Börja med att lägga 
an skruven genom att vrida med insexnyckelns 
smala del. Dra sedan åt skruven 3  –  4 varv. Om 
skruven dras åt för mycket blockeras ändläges-
brytarhjulet och kugghjulet kan förstöras. 
Alternativt kan en vridmomentnyckel användas, 
åtdragningsmoment 0,17 Nm. En lämplig vrid-
momentnyckel sexkant storlek 1,5 mm kan 
beställas som tillbehör hos Lock.

▶ Vrid drivenheten mot det andra ändläget ”II” (se 
rotationsriktning bredvid den utgående axeln) 
enligt beskrivningen ovan.

 

ANVISNING: 

Materiella skador!
Om skruvdragarens varvtal är för högt eller om 
mutterdragare används kan drivenheten skadas.
▶ Använd skruvdragare och adapter med låga 

varvtal, max 1400 min-1 och kör långsamt mot 
ändlägena.

▶ Använd inte mutterdragare!

 

FARA: 

Livsfara på grund av fallande föremål!
Vid ofullständig inställning av ändlägesbrytaren 
kan ändlägena köras över. Vid överkörning av änd-
läget kan delar av ventilationen (t ex fönsterglas) 
brista och falla ner.
▶ Dra alltid åt skruven i alla 3 ställringarna för en 

rotationsriktning!
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▶ Dra åt ändlägesbrytarens 3 ställringsskruvar 
”HII” enligt beskrivningen ovan.

▶ Montera ändlägesbrytarlocket och gummität-
ningen igen med de 4 skruvarna och de 4 plast-
brickorna. På EWA 16 förvaras plattätningen 
som delbärare utanför ändlägesbrytarrummet 
tillsammans med denna monterings- och bruks-
anvisning.

Hos utförandet med tilläggsbrytare END20.40 leder 
inställning av ändlägesbrytarna ”HI” och ”HII” till 
automatisk inställning av tilläggsbrytarna ”SI” och 
”SII” .

5.6 Montera lägesindikatorn PAR 06
Lägesindikatorn signalerar drivenhetens position 
tillbaka till regleringen. 
Om den har beställts monteras lägesindikatorn 
redan på fabriken. För inställning se avsnitt 5.7, 
sidan 19. Om lägesindikatorn ska monteras i efter-
hand:

Standard-lägesindikatorn PAR 06 lämpar sig för ett 
kopplingsintervall mellan 0  –  85,4 varv (EWA 10, 
EWA 12, EWA 14) resp 0  – 57,9 varv (EWA 16) hos 
den utgående axeln.
▶ Demontera ändlägesbrytarlocket och gummität-

ningen, se avsnitt 5.5, sidan 16.
▶ Montera drevet med axeln och skruven i ändlä-

gesbrytarplåten, åtdragningsmoment 10 Nm. 
Håll fast axeln med hjälp av insexnyckeln från 
gummitätningen. Kugghjulet ska komma i 
ingrepp med det lilla kugghjulet i ändlägesbryta-
ren.

▶ Välj potentiometer och kugghjul för önskat varv-
tal för den utgående axeln i tabellen nedan. Vär-
dena i tabellen är maximivärden. Det faktiska 
antalet varv ska alltid vara mindre. Den största 
noggrannheten uppnås när varvtalet i stort sett 
överensstämmer med värdet i kolumn 1 resp 2 i 
tabellen nedan.

 

VARNING: 

Fukt i gränslägesbrytarrummet!
Korrosion kan göra att ändlägesbrytaren upphör 
att fungera. Vid överkörning av ändlägen kan delar 
av ventilationen (t ex fönsterglas) brista och falla 
ner. Personer i närheten kan skadas.
▶ Se till att utrymmet för ändlägesbrytare är torrt 

resp torka av det.

Ställ in ändlägesbrytaren innan du monterar 
lägesindikatorn, se avsnitt 5.5, sidan 16.
När lägesindikatorn har monterats är det inte 
längre möjligt att justera ändlägesbrytaren. 
utan att demontera lägesindikatorn igen.
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▶ Placera potentiometern med kugghjul enligt 
tabellen samt mutter och fjäderbricka i ändläges-
brytarplåten.

▶ Skruva fast potentiometern med fjäderbrickan 
(endast för potentiometrar med metallgänga) 
och muttern.
(Åtdragningsmoment 1,2 Nm)

▶ Förskjut kugghjulet så att kuggarna inte är i 
ingreppsläge. Dra åt de båda M 3-skruvarna i 
kugghjulet lätt.

5.7 Inställning av lägesindikatorn

▶ Låt drivenheten gå i rotationsriktning ”I” (se rikt-
ningspil bredvid den utgående axeln) tills ändlä-
get uppnåtts. Beakta mellanhjulet.

▶ Vrid potentiometern med hjälp av det monterade 
kugghjulet mot mellanhjulets Z54 rotations-
riktning tills ändläget nästan uppnåtts.

max varv, utgående 
axel

potentio-
meter

antal 
kuggar, 
kugghjul

EWA 
10/12/14 EWA 16
 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

Ställ in ändlägesbrytaren innan du monterar 
lägesindikatorn, se avsnitt 5.5, sidan 16.
När lägesindikatorn har monterats är det inte 
längre möjligt att justera ändlägesbrytaren. 
utan att demontera lägesindikatorn igen.

Z=54
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▶ Lossa M 3-skruvarna i kugghjulet igen. Förskjut 
kugghjulet på potentiometerns axel så att dess 
kuggar griper in i kugghjulet. Dra sedan åt M 3-
skruvarna, åtdragningsmoment 0,5 Nm.

▶ Provkör drivenheten. Kontrollera att den utgåen-
de axelns rotationsriktning motsvarar styrsigna-
len.

▶ Kontrollera med hjälp av ett spänningsmätdon 
att lägesindikatorn är rätt inställd och fungerar 
korrekt.

▶ Montera ändlägesbrytarlocket och gummität-
ningen, se avsnitt 5.5, sidan 16.

 

ANVISNING: 

Materiella skador!
Om det maximala antalet varv överskrids förstörs 
potentiometern och den måste bytas ut.
▶ Beakta den utgående axelns maximala möjliga 

antalet varv för potentiometern. Beställ en 
annan potentiometer om det är nödvändigt.

 

VARNING: 

Fukt i gränslägesbrytarrummet!
Korrosion kan göra att ändlägesbrytaren upphör 
att fungera. Vid överkörning av ändlägen kan delar 
av ventilationen (t ex fönsterglas) brista och falla 
ner. Personer i närheten kan skadas.
▶ Se till att utrymmet för ändlägesbrytare är torrt 

resp torka av det.

Kablar och trådar får absolut inte beröra 
kugghjulen.
▶ Dra kabeln för styrningen t ex i urtag i 

ändlägesbrytarplåten och använd bunt-
band.
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6 Elanslutning och idriftta-
gande

Anslutning och idrifttagande får endast utföras av 
kvalificerad personal efter det att drivenheten har 
monterats.

6.1 Nätanslutning av 3-fas växel-
strömsmotorer och likströmsmo-
torer

6.1.1 Ansluta ändlägesbrytarna
▶ Beakta brytarnas maximala brytkapacitet vid 

kabelarea 0,75 mm2. 
Drift av gränslägesbrytarna antingen med:

– Lågspänning:  
Huvudströmbrytare standardströmbrytare 
250 VAC, 6 A; 
Tilläggsströmbrytare 230 VAC, 6 A  
eller med

– Klenspänning < 30 VDC, strömstyrka ≥ 20 mA till 
max 100 mA

▶ Demontera ändlägesbrytarlocket och gummität-
ningen, se avsnitt 5.5, sidan 16.

▶ Dra anslutningskabeln (kabelarea 6  –  12 mm) 
genom kabelförskruvningen M 20x1,5.

▶ Anslut kablarna till anslutningslisten enligt följan-
de:
Leveransomfattning med END20.20:
– Anslutning brytare ”HI”: kontakter 1 och 2.
– Anslutning brytare ”HII”: kontakter 7 och 8.
Som tillval med END20.40:
– Anslutning brytare ”SI”: kontakter 4 och 5.
– Anslutning brytare ”SII”: kontakter 10 och 11.

För drivenheter med 3-fasanslutning till elnä-
tet resp med anslutning till likström ska änd-
lägesbrytarna ”HI” och ”HII” och de optionala 
tilläggsbrytarna ”SI” och ”SII” anslutas till 
styrningen. Frånslagningsfunktionen i ändlä-
get ska säkerställas via styrningen.

 

ANVISNING: 

Materiella skador!
Efter drift med olika spänningar och strömstyrkor 
fungerar ändlägesbrytaren inte tillförlitligt längre.
▶ En ändlägesbrytare som har använts med låg-

spänning (t ex 230 V AC) får inte längre använ-
das med klenspänning (24 V DC)!

▶ Beakta det tillåtna strömstyrkeintervallet för 
klenspänning på minst 20 mA till högst 100 mA.

II

H

IH

II I                  HI

                  H

HII                  H

9      8     7     3      2      1

I

12    11    10    9      8     7      6     5     4     3      2      1

                  HII                 SI                   HIIS

SII                 HII                   SI                   HI
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▶ Anslut skyddsledaren till PE-kontakten (åtdrag-
ningsmoment 8 Nm). Om styrningstillverkaren 
föreskriver en skärmad kabel kan skärmningen 
kopplas till PE-anslutningen.

▶ När ”SI” och ”SII” används ska dessa kopplas 
med en separat säkerhetskoppling med nöd-
stoppsfunktion (t ex separat kontaktor).

▶ Dra åt kabelförskruvningen.
▶ Montera ändlägesbrytarlocket och gummität-

ningen igen med de 4 skruvarna och de 4 plast-
brickorna. På EWA 16 förvaras plattätningen 
som delbärare utanför ändlägesbrytarrummet 
tillsammans med denna monterings- och bruks-
anvisning.

6.1.2 Elanslutning 3-fas motor

▶ Anslut skyddsledaren enligt DIN VDE 0100 alltid 
till elmotorns märkta skyddsledarkontakt.

Kablar och trådar får absolut inte beröra 
kugghjulen.
▶ Dra kabeln för styrningen t ex i urtag i 

ändlägesbrytarplåten och använd bunt-
band.

 

ANVISNING: 

Inklämda kablar!
Störningar kan inträffa under drift på grund av 
inklämda kablar.
▶ Kläm inte in kablarna.
▶ Se till att locket sitter tätt.

 

VARNING: 

Fukt i gränslägesbrytarrummet!
Korrosion kan göra att ändlägesbrytaren upphör 
att fungera. Vid överkörning av ändlägen kan delar 
av ventilationen (t ex fönsterglas) brista och falla 
ner. Personer i närheten kan skadas.
▶ Se till att utrymmet för ändlägesbrytare är torrt 

resp torka av det.

 

ANVISNING: 

Strömkällans spänning och frekvens överens-
stämmer inte med uppgifterna på elmotorns 
maskinskylt.
Drivenheten kan förstöras.
▶ Se till att strömkällans spänning och frekvens 

överensstämmer med uppgifterna på elmo-
torns maskinskylt.

Vid leverans är motorerna utrustade med 
provtrådar. Dessa är avsedda för funktions-
provning på fabrik.
▶ Ta bort provtrådarna vid anslutning av 

motorn och använd lämpliga anslutnings-
ledningar.

OBJ_BUCH-0000000379-001.book  Page 22  Thursday, February 7, 2019  2:23 PM



23

Översättning monterings- och bruksanvisning sv

90000.0002.5949 / 2019.02

▶ Demontera kontaktlådans lock.

▶ Dra anslutningskablarna genom kabelförskruv-
ningen M 20x1,5, ta bort eventuell förslutnings-
propp.

▶ Anslut elmotorn:
– skyddsledare till kontakt PE
– fas L1 till kontakt U1
– fas L2 till kontakt V1
– fas L3 till kontakt W1

▶ Vrid drivenheten med hjälp av borrmaskinen i ett 
läge mellan de båda ändlägena.

▶ Kontrollera motorns rotationsriktning genom att 
slå på den någon sekund och jämför med rikt-
ningspilen på den utgående axeln.

▶ Om rotationsriktningen behöver ändras ska 
faserna L1 och L2 bytas om.

▶ Montera kontaktlådans lock.

 

ANVISNING: 

Materiella skador på grund av nedsmutsning! 
Vid avbrott under idrifttagande/färdigställande av 
anläggningen kan nedsmutsning inträffa!
▶ Skydda installationsområdet mot fuktighet och 

damm med hjälp av lämpliga täckanordningar.

 

ANVISNING: 

Materiella skador!
Om skruvdragarens varvtal är för högt eller om 
mutterdragare används kan drivenheten skadas.
▶ Använd skruvdragare och adapter med låga 

varvtal, max 1400 min-1 och kör långsamt mot 
ändlägena.

▶ Använd inte mutterdragare!

 

FARA: 

Livsfara om ändlägena körs över!
Vid överkörning av ändlägen kan delar av ventila-
tionen (t ex fönsterglas) brista och falla ner. Perso-
ner i närheten kan skadas.
▶ Rotationsriktning ”I” ska kopplas med ändlä-

gesbrytare ”HI” och rotationsriktning ”II” med 
ändlägesbrytare ”HII”  

 

ANVISNING: 

Materiella skador på grund av fukt i plintlådan!
Korrosion kan göra att ändlägesbrytaren upphör 
att fungera och måste bytas ut.
▶ Kläm inte in kablarna.
▶ Se till att locket sitter tätt.
▶ Kabelförskruvningen ska helst vara riktad ner-

åt.
▶ Se till att installationsområdet är torrt resp torka 

av det.
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6.1.3 Elanslutning likströmsmotor

▶ Demontera kontaktlådans lock.

▶ Dra anslutningskablarna genom kabelförskruv-
ningen M 20x1,5, ta bort eventuell förslutnings-
propp.

▶ Anslut elmotorn:
– ledare A1 = plus (+) 24VDC
– ledare A2 = minus (– ) 24VDC

▶ Vrid drivenheten med hjälp av borrmaskinen i ett 
läge mellan de båda ändlägena.

▶ Kontrollera motorns rotationsriktning genom att 
slå på den någon sekund och jämför med rikt-
ningspilen på den utgående axeln.

▶ Om rotationsriktningen behöver ändras ska 
ledarna A1 och A2 bytas om.

▶ Montera kontaktlådans lock.

 

FARA: 

Livsfara på grund av mekaniska krafter!
Om faserna i elnätet är omvända byts drivenhe-
tens rotationsriktning. Vid omvänd anslutning av 
faserna är ändlägesbrytarna utan effekt.
▶ Installera fasföljdvakter före motorstyrningen.

 

ANVISNING: 

Drivenheten kan förstöras.
Strömkällans spänning och frekvens överens-
stämmer inte med uppgifterna på elmotorns 
maskinskylt.
▶ Se till att strömkällans spänning och frekvens 

överensstämmer med uppgifterna på elmo-
torns maskinskylt.

 

ANVISNING: 

Materiella skador på grund av nedsmutsning! 
Vid avbrott under idrifttagande/färdigställande av 
anläggningen kan nedsmutsning inträffa!
▶ Skydda installationsområdet mot fuktighet och 

damm med hjälp av lämpliga täckanordningar.

 

ANVISNING: 

Materiella skador!
Om skruvdragarens varvtal är för högt eller om 
mutterdragare används kan drivenheten skadas.
▶ Använd skruvdragare och adapter med låga 

varvtal, max 1400 min-1 och kör långsamt mot 
ändlägena.

▶ Använd inte mutterdragare!

 

FARA: 

Livsfara om ändlägena körs över!
Vid överkörning av ändlägen kan delar av ventila-
tionen (t ex fönsterglas) brista och falla ner. Perso-
ner i närheten kan skadas.
▶ Rotationsriktning ”I” ska kopplas med ändlä-

gesbrytare ”HI” och rotationsriktning ”II” med 
ändlägesbrytare ”HII”  

OBJ_BUCH-0000000379-001.book  Page 24  Thursday, February 7, 2019  2:23 PM



25

Översättning monterings- och bruksanvisning sv

90000.0002.5949 / 2019.02

6.2 Nätanslutning av 1-fas växel-
strömsmotorer

Vid leverans är motorerna utrustade med en anslut-
ningskabel med 4 ledare.

▶ Anslut anslutningskabeln till en lämplig avgre-
ningsdosa. Iaktta ledarnas märkning och styr-
ningstillverkarens kopplingsschema. 
Utförande för Europa:
– gulgrön ledare = skyddsledare (PE)
– blå ledare = neutralledare (3/N=N)
– grå ledare = fas för rotationsriktning I (1/A=L)
– svart ledare = fas för rotationsriktning II 

(2/Z=L1)
Utförande för Nordamerika (120 V och 240 V / 
60 Hz):
– grön ledare = skyddsledare (PE)
– vit ledare = neutralledare (N vid 120 V) (COM 

vid 240 V)
– svart ledare = fas för rotationsriktning I (L)
– röd ledare = fas för rotationsriktning II (L1)

Vid anslutning av flera drivenheter ska varje driven-
het kopplas via en separat brytare eller ett separat 
relä.

 

ANVISNING: 

Materiella skador på grund av fukt i plintlådan!
Korrosion kan göra att ändlägesbrytaren upphör 
att fungera och måste bytas ut.
▶ Kläm inte in kablarna.
▶ Se till att locket sitter tätt.
▶ Kabelförskruvningen ska helst vara riktad ner-

åt.
▶ Se till att installationsområdet är torrt resp torka 

av det.

 

FARA: 

Livsfara om ändlägena körs över!
Om rotationsriktningen kopplas om för snabbt kan 
drivenheten fortsätta att rotera åt samma håll som 
tidigare och köra över ändläget.
Vid överkörning av ändlägen kan delar av ventila-
tionen (t ex fönsterglas) brista och falla ner. Perso-
ner i närheten kan skadas.
▶ För omvänd rotationsriktning ska omkoppling 

göras via ett ”från-”läge.
▶ För omvändning av motorns rotationsriktning 

ska ett tidsbestämmande element på ca 
2 sekunder användas i styrningen.

Vid 1-fasanslutning till elnätet stängs motorn 
av via ändlägesbrytarna ”HI” och ”HII” . De 
optionala tilläggsbrytarna ”SI” och ”SII” är 
seriekopplade med ”HI” och ”HII” vid leve-
ransen.
För omvänd rotationsriktning ska omkopp-
ling göras via ett ”från-”läge.
För omvändning av motorns rotationsriktning 
ska ett tidsbestämmande element på ca 
2 sekunder användas i styrningen.

 

ANVISNING: 

Drivenheten kan förstöras.
Strömkällans spänning och frekvens överens-
stämmer inte med uppgifterna på elmotorns 
maskinskylt.
▶ Se till att strömkällans spänning och frekvens 

överensstämmer med uppgifterna på elmo-
torns maskinskylt.

För speciella anslutningsoptioner finns en 
ledig sjätte ledare med skyddshylsa tillfälligt 
i ändlägesbrytarrummet. Denna ledare har 
ingen betydelse för anslutning och idriftta-
gande i samband med ändlägesbrytaren 
END 20.

Ändlägesbrytarna är redan kopplade. Om 
kopplingen behöver ändras: Följ anvisning-
arna i avsnitt 6.1.1, sidan 21.
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6.3 Inställning av den överordnade 
anläggningens motorskyddsbry-
tare

▶ Ställ in motorskyddsbrytaren på den överordna-
de anläggningens styrning enligt anslutningsvär-
det på elmotorns typskylt.

▶ Starta drivenheten i till-/från-drift. 
▶ Kör drivenheten under belastning inom arbets-

området mellan frånkopplingsvärdena. Mät och 
kontrollera motorns strömförbrukning under en 
hel öppning- och slutprocedur.

▶ Ställ in motorskyddsbrytaren på ett ett värde som 
är ca 5% högre än mätvärdet. Det inställda vär-
det får överskrida motorns anslutningsvärde 
med max 3% (överbelastningsskydd).

Alla 1-fasmotorer har en lindningsskyddskontakt 
från fabrik som skyddar motorn mot överhettning.

6.4 Ansluta lägesindikatorn PAR 06 
(tillval)

Dra potentiometerns anslutningskabel som funk-
tionsklenspänning, skild från eller skärmad mot 
andra ledningar.
▶ Om lägesindikatorn inte är förmonterad vid leve-

rans ska en kabelförskruvning, storlek M 16x1,5, 
skruvas in i höljet. Dra igenom anslutningsled-
ningen (kabelarea 4  –  10 mm) och täta den.

▶ Koppla anslutningsledningen med klämmorna 
21, 22, 23 på potentiometern enligt kopplings-
schemat nedan.
Detta kan göras genom att anslutningskontakten 
dras av från potentiometern.
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6.5 Idrifttagande 

Provkör motorn efter monteringen. Iaktta följande 
arbetsmoment:
▶ Säkra riskområdet enligt de gällande bestäm-

melserna innan du slår på drivenheten.
▶ Starta drivenheten inte i automatdrift utan i 

på/av-drift.
▶ Kontrollera strömbrytarens funktion samt 

avstängningspunkterna för båda rotationsrikt-
ningarna.

▶ Om nödvändigt korrigera ändlägesbrytarens 
inställning.

▶ Kontrollera att avluftningsskruven sitter korrekt 
och är monterad på rätt plats, se avsnitt 5.3, 
sidan 14 samt att ändlägesbrytarlocket och plint-
lådans lock är korrekt monterade.

▶ Kontrollera att rotationsriktningarna ”I” och ”II” 
överensstämmer med ”Öppna”/”Stäng”.

▶ Montera ändlägesbrytarlocket, se avsnitt 5.5, 
sidan 16.

7 Drift
7.1 Ljudnivå
Ljuden (ljudtrycksnivå) vid arbetsplatsen är under 
70 dB (A).

7.2 Uppvärmning
Drivenheten lämpar sig inte för permanent drift. 
Beakta uppgifterna angående inkopplingstiden i 
avsnitt 4.2, sidan 12.

Kablar och trådar får absolut inte beröra 
kugghjulen.
▶ Dra kabeln för styrningen t ex i urtag i 

ändlägesbrytarplåten och använd bunt-
band.

 

ANVISNING: 

Att drivenheten används i överensstämmelse med 
motorgrupp 1Cm enligt DIN 15020 är en förutsätt-
ning för en lång livslängd.
▶ Ställ in styrningen/regleringen i enlighet med 

denna motorgrupp.
▶ Lock rekommenderar att installera en timräkna-

re.

 

FARA: 

Livsfara på grund av elektricitet och mekaniska 
krafter!
Överordnade funktioner som t ex vind- eller regn-
signal kan göra att motorn startar fastän den är i 
”stopp”-läge. 
Hos drivenheter med 1-fas motor är lindnings-
skyddskontakten (temperaturvakt) internt kopplad. 
När lindningsskyddskontakten har utlöst svalnar 
motorn och startar sedan automatiskt om.
▶ Avbryt elförsörjningen före alla arbeten på dri-

venheten och säkra denna mot påslagning, t ex 
med hänglås. Detta gäller också hjälpström-
kretsar som t ex ändlägesbrytare stillestånds-
uppvärmning eller frekvensomriktare. Det 
räcker inte att ställa styrningen på ”stopp”.

▶ För 1-fas växelströmsmotorer: Se före arbe-
tena till att kondensatorerna är urladdade.

 

VARNING: 

Risk för brännskador!
Drivenheten kan bli över 60  ° C varm.
▶ Anordna t ex beröringsskydd.
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8 Skötsel och underhåll
Skötsel- och underhållsarbeten får endast utföras 
av kvalificerad personal.

8.1 Underhållsintervall
Krav angående underhållsintervall enligt gällande 
lagar eller övriga föreskrifter ska iakttas.

8.2 Arbetsmoment underhåll
8.2.1 Kontrollera snäckhjulet på axeln med 

avseende på slitage.
▶ Kör drivenheten till ett obelastat läge.
▶ Bryt strömförsörjningen.

 

FARA: 

Livsfara på grund av fallande föremål!
Fallande föremål kan utgöra en fara för personer.
▶ Säkra riskområdet genom bandavspärrningar.

 

FARA: 

Livsfara på grund av elektricitet och mekaniska 
krafter!
Överordnade funktioner som t ex vind- eller regn-
signal kan göra att motorn startar fastän den är i 
”stopp”-läge.
▶ Avbryt elförsörjningen före alla arbeten på dri-

venheten och säkra denna mot påslagning, t ex 
med hänglås. Detta gäller också hjälpström-
kretsar som t ex ändlägesbrytare stillestånds-
uppvärmning eller frekvensomriktare. Det 
räcker inte att ställa styrningen på ”stopp”.

▶ Beakta risken för eventuella restladdningar i 
kondensatorer (t ex hos 1-fasmotorer). Kontrol-
lera kondensatorerna före underhållsarbetena 
med en lämplig multimeter.

Tidsintervall Arbeten
3 månader 
eller 25 drift-
timmar

– Kontrollera växellådans utsida 
och området under monterings-
platsen med avseende olje-
läckage, se avsnitt 10.4, 
sidan 31

6 månader 
eller 50 drift-
timmar

– Kontrollera ovanliga driftsljud 
hos drivenheten, kontakta leve-
rantören i förekommande fall

12 månader 
eller 100 drift-
timmar

– Kontrollera slitaget på skruvhju-
let, se avsnitt 8.2.1, sidan 28

– Kontrollera brytfunktion och 
brytpunkter hos ändlägesbry-
tarna ”HI”, ”HII”, ”SI” och ”SII” .

– Kontrollera att kopplingarna 
inom drivsystemet sitter fast 
och inte är förslitna. Dra åt eller 
byt ut vid behov.

– Olja in kedjan och kopplings-
halvornas kuggar hos kedje-
kopplingen KKS och torka bort 
överflödigt fett.

– Kontrollera kedjan och kopp-
lingshalvornas kuggar med 
avseende på slitage och korro-
sion, byt ut vid behov.

– Kontrollera att drivenheten sit-
ter fast, dra åt vid behov.

– Kontrollera de elektriska kon-
takterna på motorn och ändlä-
gesbrytaren.

För de efterföljande arbetena ska det vara 
säkerställt att lasten inte självständigt kan 
försättas i rörelse när den kopplats loss från 
drivenheten.

 

FARA: 

Livsfara på grund av mekaniska krafter!
När lasten och drivsystemet har kopplats loss är 
ändlägesbrytarna utan effekt.
▶ Koppla till drivenheten och drivsystemet igen i 

samma position eller ställ in ändlägesbrytarna 
på nytt före driftstart.

Tidsintervall Arbeten
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▶ Koppla loss drivenheten från drivsystemet så att 
den utgående axeln kan röras fritt.

▶ Kontrollera genom att vrida drivenhetens utgå-
ende axel om växeln ”glappar.”  Vid tydligt märk-
bart ”glapp:”demontera drivenheten och skicka 
den till tillverkaren för kontroll, se avsnitt 9, 
sidan 29. Vid mindre ”glapp:” anslut drivenheten 
till drivlinan igen.

8.2.2 Kontrollera om dekalerna är slitna
▶ Kontrollera att dekalerna som har satts dit på 

fabriken är fullständiga och läsliga.
– Rengör dekalerna (se avsnitt 8.3, sidan 29).
– Byt ut skadade eller oläsliga dekaler. Kon-

takta tillverkaren för detta.

8.3 Rengöring
▶ Skilj anläggningen från elnätet.
▶ Ta försiktigt bort grövre smuts. Använd aldrig 

vassa eller spetsiga föremål!
▶ Använd en mjuk borste och litet vatten samt 

eventuellt ett milt rengöringsmedel för fuktig ren-
göring. Se till att inget vatten tränger in i transmis-
sionen genom avluftningshålen. Transmissionen 
kan skadas.

▶ Lösningsmedel eller aggressiva rengöringsme-
del får inte användas. De kan fräta på tätningarna 
som sedan åldras snabbare.

▶ Transmissionen får inte rengöras med hög-
tryckstvätt. Det finns risk att vatten tränger in i 
transmissionen vilket skadar tätningarna.

9 Demontering
Demonteringsarbetena får endast utföras av kvalifi-
cerad personal.

9.1 Demontering drivenhet

▶ Kör drivenheten till ett obelastat läge.
▶ Demontera alla elektriska förbindelser.
▶ Skilj den utgående axeln från det drivna röret.
▶ Byt ut avluftningsskruven mot den medlevere-

rade skruven M 6.
▶ Demontera drivenheten.

Typ max ”glapp”på utgående axel
EWA 10 3  ° 
EWA 12 4  ° 
EWA 14 3  ° 
EWA 16 2  ° 

 

FARA: 

Livsfara på grund av elektricitet och mekaniska 
krafter!
Drivenheten kan starta okontrollerat.
▶ Avbryt elförsörjningen före alla arbeten på dri-

venheten och säkra denna mot påslagning, t ex 
med hänglås. Detta gäller också hjälpström-
kretsar som t ex ändlägesbrytare stillestånds-
uppvärmning eller frekvensomriktare. Det 
räcker inte att ställa styrningen på ”stopp”.

▶ Beakta risken för eventuella restladdningar i 
kondensatorer (t ex hos 1-fasmotorer). Kontrol-
lera kondensatorerna före underhållsarbetena 
med en lämplig multimeter.

 

FARA: 

Livsfara på grund av fallande föremål!
Fallande föremål kan utgöra en fara för personer.
▶ Säkra riskområdet genom bandavspärrningar.
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10 Felavhjälpning

Arbetena med felavhjälpning får endast utföras av 
kvalificerad personal.

10.1 Fel: Strömavbrott
▶ Avbryt strömförsörjningen, t ex genom att 

avbryta säkringen, för att förhindra att drivenhe-
ten startar okontrollerat.

▶ Vrid drivenheten på motoraxeln till önskat 
arbetsläge med hjälp av en borrmaskin och 
adaptern från gummitätningen, se avsnitt 5.5, 
sidan 16 , för att möjliggöra nöddrift.

10.2 Fel: Motorn går inte
▶ Kontrollera de elektriska anslutningarna, även 

anslutningen av ändlägesbrytaren.
▶ Granska den lokalt installerade motorskyddsbry-

taren och dess inställning, se avsnitt 6.3, 
sidan 26. Om felet upprepas kan en överbelast-
ning vara orsaken.

▶ Granska om gränslägesbrytarrullen har fällts 
bort. För inställning, se avsnitt 5.5, sidan 16.

▶ Kontrollera för drivenheter med 3-fas nätanslut-
ning om rotationsriktningen ”I”/”II” överensstäm-
mer med ändlägesbrytare ”HI” och ”HII”.

▶ Hos drivenheter med enfasmotor kan motorns 
temperaturvakt ha löst ut. Skilj anläggningen från 
elnätet. Låt drivenheten svalna i ca 20 minuter. 
Återställ strömförsörjningen därefter. Om felet 
upprepas kan en överbelastning vara orsaken.

10.3 Fel: Överkörning av ändläge
▶ Kontrollera att justeringsringarna i ändlägesbry-

taren sitter fast och att ändlägesbrytarna är kor-
rekt justerade. Om nödvändigt, ställ in 
ändlägesbrytarna på nytt, se avsnitt 5.5, 
sidan 16.

▶ Kontrollera den elektriska kopplingsfunktionen 
hos brytarna ”HI” och ”HII” samt tilläggsbrytarna 
”SI” och ”SII”. Brytarna ska anslutas och testas 
som NC-kontakter. Du kan simulera ändläget 
genom att svänga bort ändlägesrullen. Under 
drift får ändlägesrullarna inte vara bortfällda, se 
avsnitt 5.5, sidan 16.

▶ Kontrollera omkastningskontaktorstyrningens 
kontaktorer med avseende på deras kopplings-
funkktion och byt ut dem vid behov.

 

FARA: 

Livsfara på grund av elektriska eller mekaniska 
krafter!
Överordnade funktioner som t ex vind- eller regn-
signal kan göra att motorn startar fastän den är i 
”stopp”-läge.
▶ Avbryt elförsörjningen före alla arbeten på dri-

venheten och säkra denna mot påslagning, t ex 
med hänglås. Detta gäller också hjälpström-
kretsar som t ex ändlägesbrytare stillestånds-
uppvärmning eller frekvensomriktare. Det 
räcker inte att ställa styrningen på ”stopp”.

Ändlägena får inte över köras över.

 

ANVISNING: 

Materiella skador!
Om skruvdragarens varvtal är för högt eller om 
mutterdragare används kan drivenheten skadas.
▶ Använd skruvdragare och adapter med låga 

varvtal, max 1400 min-1 och kör långsamt mot 
ändlägena.

▶ Använd inte mutterdragare!
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10.4 Fel: Förlust av olja
▶ Kontrollera att avluftningsskruven sitter korrekt 

och är monterad på rätt plats, se avsnitt 5.3, 
sidan 14.

▶ Kontakta leverantören vid förlust av olja.
Transmissionen är livstidssmord. Normalt är det inte 
nödvändigt att byta transmissionsoljan.

10.5 Återupptagande av drift
▶ Se till innan drivenheten startas igen att alla kom-

ponenter är korrekt monterade och att alla 
anslutningar är korrekt utförda.

▶ Starta drivenheten igen enligt avsnitt 6.5, 
sidan 27 .

11 Reservdelar och byte av 
delar

Endast kvalificerad personal får byta ut delar.
Endast originalreservdelar och originalsmörjmedel 
får användas.
Om skador inträffar till följd av att andra komponen-
ter från andra tillverkare har använts gäller ingen 
garanti eller reklamationsrätt.
Av produktsäkerhetsskäl levererar Lock endast hela 
transmissioner, elmotorer, ändlägesbrytare och 
potentiometrar som reservdelar.
Delar av transmissionen får endast bytas ut eller 
repareras av en auktoriserad kundtjänstpartner av 
Lock.
För det fall att drivenheten skulle haverera trots nog-
granna tillverkningsmetoder och kontroller och trots 
att underhållsbestämmelserna har iakttagits (se 
avsnitt  8, sidan 28) tillförsäkrar vi dig snabb och 
kostnadsfri ersättningsleverans.
Ange ditt kundordernummer enligt produktens 
maskinskylt vid alla frågor och reservdelsbeställ-
ningar.
Ytterligare information (t ex produktkataloger) finns 
på internet på adressen www.lock.de

11.1 Byta ut motorn
▶ Demontera drivenheten, se avsnitt 9.1, sidan 29.
▶ Placera drivenheten på ett fast underlag så att 

motorn befinner sig på ovansidan.
▶ Lossa sexkantskruvarna på motorflänsen och ta 

bort motorn.
▶ Avlägsna försiktigt eventuella tätningsrester på 

transmissionslådans flänsyta.
▶ Montera reservmotorn och tillhörande nya tät-

ning på transmissionslådan med hjälp av sex-
kantskruvarna, åtdragningsmoment 25 Nm (M 8) 
resp 10 Nm (M 6).

▶ 1-fasmotorer: Anslut ändlägesbrytarkabeln i 
motorns plintlåda, se avsnitt 11.2, sidan 31.

▶ Montera drivenheten, se avsnitt 5, sidan 13 och 
avsnitt 6, sidan 21.

11.2 Inre koppling

11.2.1 Inre koppling, 1-fas motor
Kopplingsschemat befinner sig i slutet av denna 
anvisning, se sidan 33-35.

Den inre kopplingen som visas här behövs 
endast när ett fel inträffat eller när motorn ska 
bytas ut. Alla anslutningar har åstadkommits 
på fabriken.
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12 Tillbehör
Ange ditt kundordernummer enligt produktens 
maskinskylt vid alla frågor och tillbehörsbeställning-
ar.
Ytterligare information (t ex tillbehörskataloger) 
finns på internet på adressen  
www.lock.de

13 Förvaring
Beakta följande anvisningar angående förvaring av 
enheten:
– Enheten ska förvaras i ett ventilerat torrt 

utrymme.
– Enheten ska skyddas mot fukt från golvet genom 

att den förvaras i en hylla eller på ett trägaller.
– Enheten ska täckas över så att den är skyddad 

mot damm och smuts.
– Omålade ytor ska behandlas med lämpligt korro-

sionsskyddsmedel

14 Garanti och reklamations-
rätt

Tider och villkor för garantikrav och reklamationer 
framgår av våra Allmänna försäljningsvillkor.
Tidsfristerna för garantin och reklamationsrätten är 
baserade på drivenhetens angivna brukstid enligt 
motorgruppen under iakttagande av alla tekniska 
förutsättningar och anvisningar.
Under garantitiden och tiden för reklamationsrätten 
får drivenheterna endast öppnas efter vårt uttryck-
liga samtycke, annars upphör all garanti och rekla-
mationsrätt. Endast ändlägesbrytarfacket får 
öppnas för att justera ändlägesbrytarna.

15 Avfallshantering
I enlighet med vår vision tar vi ansvar gentemot 
människor, djur och naturen. Därför är vi måna om 
att bevara en intakt miljö. 
I enlighet med denna vision ber vi dig att lämna in 
metaller och plast till återvinningen. Avfallshantera 
elektroniska komponenter, t ex kretskort, på korrekt 
sätt.
Avfallshantera smörj- och rengöringsmedel miljörik-
tigt. Beakta lagföreskrifterna.
Beakta alltid produktens säkerhets- och använd-
ningsanvisningar i denna tekniska dokumentation!
Rätt till ändringar förbehålles. 
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EWA 230 V 1~ + END20.20

END 20.20
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EWA 120 V 1~ + END20.40
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EWA 240V 1~ + END20.40
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Lock Antriebstechnik GmbH 
Freimut-Lock-Strasse 2 
D-88521 Ertingen 
Tel.: +49 7371 9508-0 
Fax.: +49 7371 9508-80 
info@lockdrives.com 
www.lockdrives.com

Lock Drives B.V. 
Leehove 93 
NL-2678 MB De Lier 
Postbus 144 
NL-2678 ZJ De Lier 
Tel.: +31 174 21 28 33 
Fax.: +31 174 21 28 77

Lock Drives Inc. 
11198 Downs Road 
Pineville, NC 28134 
USA 
Tel.: +1 (704) 588 1844 
Fax.: +1 (704) 588 1899
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	Version elektrisk drivenhet

	3
	3
	3

	Antal faser

	4
	4
	4

	Serienummer motor

	5
	5
	5

	Motortillverkarens artikelnummer

	6
	6
	6

	Tekniska data motor

	7
	7
	7

	Inkopplingstid motor

	8
	8
	8

	Kapslingsklass IP (DIN EN 60529)

	9
	9
	9

	Isolationsklass elmotor

	10
	10
	10

	CE-märke elmotor






	4 Avsedd användning
	4 Avsedd användning
	4.1 Användningsändamål
	4.1 Användningsändamål
	Följesedeln och märkskylten innehåller en exakt produktbeskrivning för det levererade utförandet.
	Specialdrivenhet uteslutande för ventilation och skuggning i kommersiella lokaler, för
	Specialdrivenhet uteslutande för ventilation och skuggning i kommersiella lokaler, för
	Specialdrivenhet uteslutande för ventilation och skuggning i kommersiella lokaler, för

	– takventilation: linjeformigt lagrade övertopp-förglasningar, t ex i växthus, trädgårdscenter, kontorsbyggnader, hallar, stallbyggnader, ventilation i folieväxthus
	– takventilation: linjeformigt lagrade övertopp-förglasningar, t ex i växthus, trädgårdscenter, kontorsbyggnader, hallar, stallbyggnader, ventilation i folieväxthus

	– sidoventilation: linjeformigt lagrade förglasningar, t ex i växthus, fasader, hallar, rulljalusier på stallbyggnader och växthus
	– sidoventilation: linjeformigt lagrade förglasningar, t ex i växthus, fasader, hallar, rulljalusier på stallbyggnader och växthus

	– skuggning: t ex skuggningsanläggningar med linor eller kuggstänger i växthus, lamellsystem på fasader
	– skuggning: t ex skuggningsanläggningar med linor eller kuggstänger i växthus, lamellsystem på fasader


	Specialdrivenhet för positionering av luckor och slidventiler i kommersiella lokaler efter överenskommelse med tillverkaren.
	Bland annat kan följande specialutföranden levereras (gäller inte alla typer):
	Bland annat kan följande specialutföranden levereras (gäller inte alla typer):
	Bland annat kan följande specialutföranden levereras (gäller inte alla typer):

	– utförande A60 utomhusmontering/stallbyggnader
	– utförande A60 utomhusmontering/stallbyggnader

	– utförande med specialmotor/med frekvensomvandlare
	– utförande med specialmotor/med frekvensomvandlare



	4.2 Användningsförhållanden
	4.2 Användningsförhållanden
	Följande användningsförhållanden ska iakttas för drivenhetens bruk:
	Följande användningsförhållanden ska iakttas för drivenhetens bruk:
	Följande användningsförhållanden ska iakttas för drivenhetens bruk:

	– Vridmoment, kompletterande inbyggnadsmått och ytterligare tekniska data framgår av typskylten och den aktuella produktkatalogen
	– Vridmoment, kompletterande inbyggnadsmått och ytterligare tekniska data framgår av typskylten och den aktuella produktkatalogen

	– Drivenheten får 
	– Drivenheten får 
	inte


	– På grund av högre värmeutveckling och integrerad lindningsskyddskontakt har drivenheter med 1-fas motor eventuellt en kortare inkopplingstid än drivenheter med 3-fas motorer.
	– På grund av högre värmeutveckling och integrerad lindningsskyddskontakt har drivenheter med 1-fas motor eventuellt en kortare inkopplingstid än drivenheter med 3-fas motorer.

	– Omgivningstemperaturområde för drift med standarddrivanordning; vid märkvarvtal 
	– Omgivningstemperaturområde för drift med standarddrivanordning; vid märkvarvtal 
	-1
	-1


	– Tillåtna spänningsvariationer under drift: 
	– Tillåtna spänningsvariationer under drift: 

	– Tillåtna frekvensvariationer under drift: 
	– Tillåtna frekvensvariationer under drift: 

	– Valfritt monteringsläge
	– Valfritt monteringsläge

	– max kraft på den utgående axeln (avstånd hölje 50 mm): radialt 5000 N, axialt 400 N
	– max kraft på den utgående axeln (avstånd hölje 50 mm): radialt 5000 N, axialt 400 N

	– Det är förbjudet att göra ändringar på maskinen när fritt hängande laster, t ex lyftvärme eller assimilationsljus, lyfts upp om lasten finns där personer vistas. Hela systemet ska alltid vara säkrat med ett fallskydd. Efter ändringarna...
	– Det är förbjudet att göra ändringar på maskinen när fritt hängande laster, t ex lyftvärme eller assimilationsljus, lyfts upp om lasten finns där personer vistas. Hela systemet ska alltid vara säkrat med ett fallskydd. Efter ändringarna...

	– lämpad för 
	– lämpad för 
	kall rökutsugning


	– Kraven uppfylls för omgivningstemperaturer på 105 
	– Kraven uppfylls för omgivningstemperaturer på 105 

	– Drivenhetens livslängd ökas avsevärt:
	– Drivenhetens livslängd ökas avsevärt:

	– vid kopplingscykler som är så långa att drivenheten hinner svalna regelbundet
	– vid kopplingscykler som är så långa att drivenheten hinner svalna regelbundet
	– vid kopplingscykler som är så långa att drivenheten hinner svalna regelbundet

	– vid låg påkänning
	– vid låg påkänning

	– vid kort inkopplingstid
	– vid kort inkopplingstid


	– Om drivenheter drivs med 1-fas motorer tydligt under märkbelastning kan de värmas upp starkare. Detta kan leda till en nedsatt inkopplingstid.
	– Om drivenheter drivs med 1-fas motorer tydligt under märkbelastning kan de värmas upp starkare. Detta kan leda till en nedsatt inkopplingstid.


	För utökade användningsmöjligheter finns specialutföranden.

	4.3 Reservation angående användning
	4.3 Reservation angående användning
	Följande reservation gäller angående användning av drivenheten:
	Följande reservation gäller angående användning av drivenheten:
	Följande reservation gäller angående användning av drivenheten:

	– Drivenheten får 
	– Drivenheten får 
	inte


	– Drivenheten får 
	– Drivenheten får 
	inte


	– Drivenheten får 
	– Drivenheten får 
	inte


	– Drivenheten får 
	– Drivenheten får 
	inte


	– Drivenheten får 
	– Drivenheten får 
	inte


	– Drivenheten får 
	– Drivenheten får 
	inte


	– Drivenheten får 
	– Drivenheten får 
	inte



	Det är förbjudet att företa ändringar på drivenhetens konstruktion. Vid överträdelse av detta förbud ansvarar inte tillverkaren.

	4.4 Felaktigt bruk
	4.4 Felaktigt bruk
	Vi varnar uttryckligen för felaktigt bruk enligt följande:
	Vi varnar uttryckligen för felaktigt bruk enligt följande:
	Vi varnar uttryckligen för felaktigt bruk enligt följande:

	– Drivenheten får 
	– Drivenheten får 
	inte


	– Drivenheten får 
	– Drivenheten får 
	inte





	5 Montering
	5 Montering
	Monteringsarbetena får endast utföras av kvalificerad personal.
	Monteringsarbetena får endast utföras av kvalificerad personal.
	Monteringsarbetena får endast utföras av kvalificerad personal.


	Nödvändiga verktyg och hjälpmedel: 
	– sexkantadapter (medföljer)
	– sexkantadapter (medföljer)
	– sexkantadapter (medföljer)

	– insexnyckel (medföljer)
	– insexnyckel (medföljer)

	– hylsnyckel eller u-nyckel M6
	– hylsnyckel eller u-nyckel M6

	– hylsnyckel eller u-nyckel M10 för EWA 10 - 14
	– hylsnyckel eller u-nyckel M10 för EWA 10 - 14

	– hylsnyckel eller u-nyckel M12 för EWA 16
	– hylsnyckel eller u-nyckel M12 för EWA 16

	– skruvdragare (ingen mutterdragare eller slagborr)
	– skruvdragare (ingen mutterdragare eller slagborr)


	5.1 Transport
	5.1 Transport
	Drivenheten och tillbehören förpackas på fabriken för det överenskomna transportsättet. Transportera alltid drivenheten i originalförpackningen.
	Vid manuell transport bör de rimliga mänskliga lyft- och bärkrafterna beaktas. Undvik slag och stötar. Ge akt på eventuella skador på förpackningen, drivenheten eller tillbehören.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Livsfara på grund av fallande föremål! 
	Livsfara på grund av fallande föremål!
	Fallande föremål kan utgöra en fara för personer.
	▶ Säkra riskområdet genom bandavspärrningar.
	▶ Säkra riskområdet genom bandavspärrningar.
	▶ Använd en arbetsplattform eller fäst drivenheten på drivaxeln med hjälp av lämpliga lyftbälten på lyftdonet.







	5.2 Montera drivenheten
	5.2 Montera drivenheten
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Materiella skador på grund av ojämn fördelning av vridmomentet! 
	Materiella skador på grund av ojämn fördelning av vridmomentet!
	Kopplingarna kan förstöras om det maximala vridmomentet överskrids.
	▶ Se till att vridmomentet tas ut jämnt på båda axeltapparna vid vridmomentet 
	▶ Se till att vridmomentet tas ut jämnt på båda axeltapparna vid vridmomentet 
	▶ Placera drivenheten centralt på kraftuttagssidans komponenter för att kopplingarna ska belastas jämnt.






	5.2.1 Montering av fötter
	5.2.1 Montering av fötter
	▶ Förmontera drivenheten löst på höljets fötter med 4 skruvar M 12 (EWA 12, EWA 14, EWA 16) resp M 10 (EWA 10) och 4 säkringsmuttrar på konsolen. Skruvarna ska ha minst hållfasthet 8.8.
	▶ Förmontera drivenheten löst på höljets fötter med 4 skruvar M 12 (EWA 12, EWA 14, EWA 16) resp M 10 (EWA 10) och 4 säkringsmuttrar på konsolen. Skruvarna ska ha minst hållfasthet 8.8.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Materiella skador! 
	Materiella skador!
	Den utgående axeln kan slitas av genom inriktningsavvikelser i förhållande till kraftuttagssidans rör.
	▶ Den utgående axeln och det drivna röret ska vara i linje.
	▶ Den utgående axeln och det drivna röret ska vara i linje.
	▶ Den utgående axeln och det drivna röret ska vara i linje.

	▶ Placera utjämningsbrickor under höljets fötter tills den utgående axeln och det drivna röret är i linje.






	▶ I fall av ej kompenserbar missanpassning ska en kompenseringskoppling användas.
	▶ Skruva fast drivenheten med de 4 skruvarna. Åtdragningsmoment 50 Nm (M 10) resp 80 Nm (M 12).

	Vid montering med träskruvar eller pluggar ska motsvarande skruvar och åtdragningsmoment bestämmas.

	5.2.2 Montering i sidled
	5.2.2 Montering i sidled
	De bifogade skruvarna (EWA 10, EWA 16) resp fotskruvarna (EWA 12, EWA 14) kan användas om dessa motsvarar fastskruvningsdjupet enligt tabellen.
	▶ Förmontera drivenheten löst genom att skruva in 4 skruvar i fästhålen på konsolen. Beakta skruvarnas föreskrivna inskruvningsdjup. Skruvarna ska ha minst hållfasthet 8.8.
	▶ Förmontera drivenheten löst genom att skruva in 4 skruvar i fästhålen på konsolen. Beakta skruvarnas föreskrivna inskruvningsdjup. Skruvarna ska ha minst hållfasthet 8.8.
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Typ
	Typ

	Skruvstorlek
	Skruvstorlek

	Inskruvningsdjup i drivenhet min/max
	Inskruvningsdjup i drivenhet min/max



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	EWA 10 EWA 12 EWA 14
	EWA 10

	M 10
	M 10

	10 / 12 mm
	10 / 12 
	10 / 12 
	mm



	<TABLE ROW>
	EWA 16
	EWA 16

	M 12
	M 12

	12 / 15 mm
	12 / 15 
	12 / 15 
	mm







	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Materiella skador! 
	Materiella skador!
	Den utgående axeln kan slitas av genom inriktningsavvikelser i förhållande till kraftuttagssidans rör.
	▶ Den utgående axeln och det drivna röret ska vara i linje.
	▶ Den utgående axeln och det drivna röret ska vara i linje.
	▶ Den utgående axeln och det drivna röret ska vara i linje.

	▶ I fall av ej kompenserbar missanpassning ska en kompenseringskoppling användas.






	▶ Skruva fast drivenheten med de 4 skruvarna. Åtdragningsmoment 50 Nm (M 10) resp 80 Nm (M 12).



	5.3 Montering av växelhusventilation
	5.3 Montering av växelhusventilation
	Växelhusventilation krävs för att förhindra över- eller undertryck i växelhuset.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	▶ Beakta dessutom anvisningarna på avluftningskortet för växellådan i ändlägesbrytarrummet.
	▶ Beakta dessutom anvisningarna på avluftningskortet för växellådan i ändlägesbrytarrummet.





	Avluftningsskruven finns under ändlägesbrytarlocket, se avsnitt
	 5.5
	 16

	▶ Bestäm ventilationsskruvens korrekta position beroende på enhetens monteringsläge med hjälp av följande bilder.
	▶ Bestäm ventilationsskruvens korrekta position beroende på enhetens monteringsläge med hjälp av följande bilder.
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	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	▶ Byt ut den aktuella skruven mot avluftningsskruven. Den befintliga koppartätningsringen ska återanvändas.
	▶ Förvara den utdragna skruven.


	5.4 Montering av koppling
	5.4 Montering av koppling
	5.4.1 Montering av kedjekoppling KKS
	5.4.1 Montering av kedjekoppling KKS
	Lock levererar kedjekopplingar för kompensering av mindre missanpassningar för 1° och 6°. De olika typerna får inte kombineras med varandra.
	▶ Montera de båda kopplingshalvorna med de bifogade skruvarna (åtdragningsmoment 40 Nm) på den utgående axeln och det drivna röret och säkra den t ex vid sexkant- (We 66) eller passfjäderaxel (We 19) med den bifogade säkringsringen. Säkers...
	▶ Montera de båda kopplingshalvorna med de bifogade skruvarna (åtdragningsmoment 40 Nm) på den utgående axeln och det drivna röret och säkra den t ex vid sexkant- (We 66) eller passfjäderaxel (We 19) med den bifogade säkringsringen. Säkers...
	▶ Vrid kopplingshalvorna tills kuggarna står exakt parallella.
	▶ Lägg dubbelkedjan på kopplingshalvornas kuggar så att kedjans ändar befinner sig upptill.
	▶ Montera kedjan i enlighet med följande bilder.
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	5.4.2 Montering av hylskoppling BKS
	5.4.2 Montering av hylskoppling BKS
	Lock erbjuder doskopplingar för överföring av vridmomenten från elektriska och manuella drivningar utan vinkelutjämning.
	▶ Montera hylskopplingen med de bifogade skruvarna (åtdragningsmoment 40 Nm) på den utgående axeln och det drivna röret och säkra den t ex vid sexkantaxel (We 66) med den bifogade säkringsringen. Säkerställ att kopplingen inte är rörlig i...
	▶ Montera hylskopplingen med de bifogade skruvarna (åtdragningsmoment 40 Nm) på den utgående axeln och det drivna röret och säkra den t ex vid sexkantaxel (We 66) med den bifogade säkringsringen. Säkerställ att kopplingen inte är rörlig i...



	5.5 Justera ändlägesbrytare
	5.5 Justera ändlägesbrytare
	När ändlägesbrytaren har ställts in korrekt stänger andlägesbrytaren automatiskt av två definierade ändlägen för drivenhetens rotationsrörelse.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	På www.lockdrives.com i internet kan du se en animationsvideo om justering av ändlägesbrytaren.
	På www.lockdrives.com i internet kan du se en animationsvideo om justering av ändlägesbrytaren.





	Den inbyggda ändlägesbrytaren END20.20 resp END20.40 lämpar sig för ett kopplingsintervall från 0 
	Följande brytfunktioner är förinställda:
	Följande brytfunktioner är förinställda:
	Följande brytfunktioner är förinställda:

	– Brytare 
	– Brytare 
	HI
	HI

	I


	– Brytare 
	– Brytare 
	HII
	HII

	II



	▶ Avmontera ändlägesbrytarlocket.
	▶ Avmontera ändlägesbrytarlocket.
	▶ Avmontera gummitätningen på EWA 10
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Materiella skador på grund av nedsmutsning! 
	Materiella skador på grund av nedsmutsning! 
	Vid avbrott under idrifttagande/färdigställande av anläggningen kan nedsmutsning inträffa!
	▶ Skydda installationsområdet mot fuktighet och damm med hjälp av lämpliga täckanordningar.
	▶ Skydda installationsområdet mot fuktighet och damm med hjälp av lämpliga täckanordningar.






	▶ Om lägesindikatorns potentiometer stör vid inställning av ändlägesbrytaren kan den demonteras tillfälligt.
	▶ Se till att de 6 skruvarna på ställringarna sitter löst och att ändlägesbrytarrullarna befinner sig i ställringarnas gropar. Ändlägesbrytarrullarna får inte vara infällda. De 6 skruvarna ska ligga i rad. Detta motsvarar leveranstillstå...
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	▶ Anslut en borrmaskin med adaptern (sexkant 6 mm) från gummitätningen till motoraxelns ände.
	▶ Anslut en borrmaskin med adaptern (sexkant 6 mm) från gummitätningen till motoraxelns ände.
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	▶ Vrid med borrmaskinen in rotationsriktning 
	I

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Materiella skador! 
	Materiella skador!
	Om skruvdragarens varvtal är för högt eller om mutterdragare används kan drivenheten skadas.
	▶ Använd skruvdragare och adapter med låga varvtal, max 1400 min
	▶ Använd skruvdragare och adapter med låga varvtal, max 1400 min
	-1

	▶ Använd inte mutterdragare!






	▶ Dra åt de 3 ställringsskruvarna på ändlägesbrytaren 
	HI
	HI
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Livsfara på grund av fallande föremål! 
	Livsfara på grund av fallande föremål!
	Vid ofullständig inställning av ändlägesbrytaren kan ändlägena köras över. Vid överkörning av ändläget kan delar av ventilationen (t ex fönsterglas) brista och falla ner.
	▶ Dra alltid åt skruven i alla 3 ställringarna för en rotationsriktning!
	▶ Dra alltid åt skruven i alla 3 ställringarna för en rotationsriktning!
	▶ Dra alltid åt skruven i alla 3 ställringarna för en rotationsriktning!







	▶ Vrid drivenheten mot det andra ändläget 
	II


	▶ Dra åt ändlägesbrytarens 3 ställringsskruvar 
	▶ Dra åt ändlägesbrytarens 3 ställringsskruvar 
	HII
	HII
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	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Fukt i gränslägesbrytarrummet! 
	Fukt i gränslägesbrytarrummet!
	Korrosion kan göra att ändlägesbrytaren upphör att fungera. Vid överkörning av ändlägen kan delar av ventilationen (t ex fönsterglas) brista och falla ner. Personer i närheten kan skadas.
	▶ Se till att utrymmet för ändlägesbrytare är torrt resp torka av det.
	▶ Se till att utrymmet för ändlägesbrytare är torrt resp torka av det.






	▶ Montera ändlägesbrytarlocket och gummitätningen igen med de 4 skruvarna och de 4 plastbrickorna. På EWA 16 förvaras plattätningen som delbärare utanför ändlägesbrytarrummet tillsammans med denna monterings- och bruksanvisning.

	Hos utförandet med tilläggsbrytare END20.40 leder inställning av ändlägesbrytarna 
	HI
	HI

	HII
	HII

	SI
	SI

	SII
	SII



	5.6 Montera lägesindikatorn PAR 06
	5.6 Montera lägesindikatorn PAR 06
	Lägesindikatorn signalerar drivenhetens position tillbaka till regleringen. 
	Om den har beställts monteras lägesindikatorn redan på fabriken. För inställning se avsnitt
	 5.7
	 19

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ställ in ändlägesbrytaren innan du monterar lägesindikatorn, se avsnitt 5.5, sidan 16. 
	Ställ in ändlägesbrytaren innan du monterar lägesindikatorn, se avsnitt
	 5.5
	 16

	När lägesindikatorn har monterats är det inte längre möjligt att justera ändlägesbrytaren. utan att demontera lägesindikatorn igen.





	Standard-lägesindikatorn PAR 06 lämpar sig för ett kopplingsintervall mellan 0 
	▶ Demontera ändlägesbrytarlocket och gummitätningen, se avsnitt
	▶ Demontera ändlägesbrytarlocket och gummitätningen, se avsnitt
	 5.5
	 16

	▶ Montera drevet med axeln och skruven i ändlägesbrytarplåten, åtdragningsmoment 10 Nm. Håll fast axeln med hjälp av insexnyckeln från gummitätningen. Kugghjulet ska komma i ingrepp med det lilla kugghjulet i ändlägesbrytaren.
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	▶ Välj potentiometer och kugghjul för önskat varvtal för den utgående axeln i tabellen nedan. Värdena i tabellen är maximivärden. Det faktiska antalet varv ska alltid vara mindre. Den största noggrannheten uppnås när varvtalet i stort se...

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	max varv, utgående axel
	max varv, utgående axel

	potentiometer
	potentiometer

	antal kuggar, kugghjul
	antal kuggar, kugghjul


	<TABLE ROW>
	EWA 10/12/14
	EWA 10/12/14

	EWA 16
	EWA 16



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	1,2
	1,2

	0,8
	0,8

	1:1
	1:1

	20
	20


	<TABLE ROW>
	4,0
	4,0

	2,6
	2,6

	3:1
	3:1

	20
	20


	<TABLE ROW>
	6,7
	6,7

	4,5
	4,5

	5:1
	5:1

	20
	20


	<TABLE ROW>
	13,5
	13,5

	9,1
	9,1

	10:1
	10:1

	20
	20


	<TABLE ROW>
	19,3
	19,3

	13,0
	13,0

	3:1
	3:1

	28
	28


	<TABLE ROW>
	25,5
	25,5

	17,3
	17,3

	3:1
	3:1

	37
	37


	<TABLE ROW>
	32,2
	32,2

	21,8
	21,8

	5:1
	5:1

	28
	28


	<TABLE ROW>
	42,6
	42,6

	28,9
	28,9

	5:1
	5:1

	37
	37


	<TABLE ROW>
	64,5
	64,5

	43,7
	43,7

	10:1
	10:1

	28
	28


	<TABLE ROW>
	85,4
	85,4

	57,9
	57,9

	10:1
	10:1

	37
	37






	▶ Placera potentiometern med kugghjul enligt tabellen samt mutter och fjäderbricka i ändlägesbrytarplåten.
	▶ Placera potentiometern med kugghjul enligt tabellen samt mutter och fjäderbricka i ändlägesbrytarplåten.
	▶ Skruva fast potentiometern med fjäderbrickan (endast för potentiometrar med metallgänga) och muttern.
	(Åtdragningsmoment 1,2 Nm)
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	▶ Förskjut kugghjulet så att kuggarna 
	inte
	lätt

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>




	5.7 Inställning av lägesindikatorn
	5.7 Inställning av lägesindikatorn
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ställ in ändlägesbrytaren innan du monterar lägesindikatorn, se avsnitt 5.5, sidan 16. 
	Ställ in ändlägesbrytaren innan du monterar lägesindikatorn, se avsnitt
	 5.5
	 16

	När lägesindikatorn har monterats är det inte längre möjligt att justera ändlägesbrytaren. utan att demontera lägesindikatorn igen.





	▶ Låt drivenheten gå i rotationsriktning 
	▶ Låt drivenheten gå i rotationsriktning 
	I

	▶ Vrid potentiometern med hjälp av det monterade kugghjulet 
	mot mellanhjulets Z54 rotationsriktning

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Materiella skador! 
	Materiella skador!
	Om det maximala antalet varv överskrids förstörs potentiometern och den måste bytas ut.
	▶ Beakta den utgående axelns maximala möjliga antalet varv för potentiometern. Beställ en annan potentiometer om det är nödvändigt.
	▶ Beakta den utgående axelns maximala möjliga antalet varv för potentiometern. Beställ en annan potentiometer om det är nödvändigt.






	▶ Lossa M 3-skruvarna i kugghjulet igen. Förskjut kugghjulet på potentiometerns axel så att dess kuggar griper in i kugghjulet. Dra sedan åt M 3- skruvarna, åtdragningsmoment 0,5 Nm.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	▶ Provkör drivenheten. Kontrollera att den utgående axelns rotationsriktning motsvarar styrsignalen.
	▶ Kontrollera med hjälp av ett spänningsmätdon att lägesindikatorn är rätt inställd och fungerar korrekt.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Fukt i gränslägesbrytarrummet! 
	Fukt i gränslägesbrytarrummet!
	Korrosion kan göra att ändlägesbrytaren upphör att fungera. Vid överkörning av ändlägen kan delar av ventilationen (t ex fönsterglas) brista och falla ner. Personer i närheten kan skadas.
	▶ Se till att utrymmet för ändlägesbrytare är torrt resp torka av det.
	▶ Se till att utrymmet för ändlägesbrytare är torrt resp torka av det.






	▶ Montera ändlägesbrytarlocket och gummitätningen, se avsnitt
	 5.5
	 16


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Kablar och trådar får absolut inte beröra kugghjulen. 
	Kablar och trådar får absolut inte beröra kugghjulen.
	▶ Dra kabeln för styrningen t ex i urtag i ändlägesbrytarplåten och använd buntband.







	6 Elanslutning och idrifttagande
	6 Elanslutning och idrifttagande
	Anslutning och idrifttagande får endast utföras av kvalificerad personal efter det att drivenheten har monterats.
	6.1 Nätanslutning av 3-fas växelströmsmotorer och likströmsmotorer
	6.1 Nätanslutning av 3-fas växelströmsmotorer och likströmsmotorer
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	För drivenheter med 3-fasanslutning till elnätet resp med anslutning till likström ska ändlägesbrytarna ”HI” och ”HII” och de optionala tilläggsbrytarna ”SI” och ”SII” anslutas till styrningen. Frånslagningsfunktionen i ändlä...
	För drivenheter med 3-fasanslutning till elnätet resp med anslutning till likström ska ändlägesbrytarna 
	HI
	HI

	HII
	HII

	SI
	SI

	SII
	SII







	6.1.1 Ansluta ändlägesbrytarna
	6.1.1 Ansluta ändlägesbrytarna
	▶ Beakta brytarnas maximala brytkapacitet vid kabelarea 0,75 mm
	▶ Beakta brytarnas maximala brytkapacitet vid kabelarea 0,75 mm
	2

	– Lågspänning: 
	– Lågspänning: 
	– Lågspänning: 

	– Klenspänning < 30 VDC, strömstyrka 
	– Klenspänning < 30 VDC, strömstyrka 



	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Materiella skador! 
	Materiella skador!
	Efter drift med olika spänningar och strömstyrkor fungerar ändlägesbrytaren inte tillförlitligt längre.
	▶ En ändlägesbrytare som har använts med lågspänning (t ex 230 V AC) får inte längre användas med klenspänning (24 V DC)!
	▶ En ändlägesbrytare som har använts med lågspänning (t ex 230 V AC) får inte längre användas med klenspänning (24 V DC)!
	▶ Beakta det tillåtna strömstyrkeintervallet för klenspänning på minst 20 mA till högst 100 mA.






	▶ Demontera ändlägesbrytarlocket och gummitätningen, se avsnitt
	▶ Demontera ändlägesbrytarlocket och gummitätningen, se avsnitt
	 5.5
	 16

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	▶ Dra anslutningskabeln (kabelarea 6 
	▶ Anslut kablarna till anslutningslisten enligt följande:
	Leveransomfattning med END20.20:
	Leveransomfattning med END20.20:
	Leveransomfattning med END20.20:

	– Anslutning brytare 
	– Anslutning brytare 
	HI
	HI



	– Anslutning brytare 
	– Anslutning brytare 
	HII
	HII



	Som tillval med END20.40:
	Som tillval med END20.40:

	– Anslutning brytare 
	– Anslutning brytare 
	SI
	SI



	– Anslutning brytare 
	– Anslutning brytare 
	SII
	SII




	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	▶ Anslut skyddsledaren till PE-kontakten (åtdragningsmoment 8 Nm). Om styrningstillverkaren föreskriver en skärmad kabel kan skärmningen kopplas till PE-anslutningen.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	▶ När 
	SI
	SI

	SII
	SII


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Kablar och trådar får absolut inte beröra kugghjulen. 
	Kablar och trådar får absolut inte beröra kugghjulen.
	▶ Dra kabeln för styrningen t ex i urtag i ändlägesbrytarplåten och använd buntband.





	▶ Dra åt kabelförskruvningen.
	▶ Montera ändlägesbrytarlocket och gummitätningen igen med de 4 skruvarna och de 4 plastbrickorna. På EWA 16 förvaras plattätningen som delbärare utanför ändlägesbrytarrummet tillsammans med denna monterings- och bruksanvisning.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Inklämda kablar! 
	Inklämda kablar!
	Störningar kan inträffa under drift på grund av inklämda kablar.
	▶ Kläm inte in kablarna.
	▶ Kläm inte in kablarna.
	▶ Se till att locket sitter tätt.






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Fukt i gränslägesbrytarrummet! 
	Fukt i gränslägesbrytarrummet!
	Korrosion kan göra att ändlägesbrytaren upphör att fungera. Vid överkörning av ändlägen kan delar av ventilationen (t ex fönsterglas) brista och falla ner. Personer i närheten kan skadas.
	▶ Se till att utrymmet för ändlägesbrytare är torrt resp torka av det.
	▶ Se till att utrymmet för ändlägesbrytare är torrt resp torka av det.








	6.1.2 Elanslutning 3-fas motor
	6.1.2 Elanslutning 3-fas motor
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Strömkällans spänning och frekvens överensstämmer inte med uppgifterna på elmotorns maskinskylt. 
	Strömkällans spänning och frekvens överensstämmer inte med uppgifterna på elmotorns maskinskylt.
	Drivenheten kan förstöras.
	▶ Se till att strömkällans spänning och frekvens överensstämmer med uppgifterna på elmotorns maskinskylt.
	▶ Se till att strömkällans spänning och frekvens överensstämmer med uppgifterna på elmotorns maskinskylt.






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Vid leverans är motorerna utrustade med provtrådar. Dessa är avsedda för funktionsprovning på fabrik. 
	Vid leverans är motorerna utrustade med provtrådar. Dessa är avsedda för funktionsprovning på fabrik.
	▶ Ta bort provtrådarna vid anslutning av motorn och använd lämpliga anslutningsledningar.





	▶ Anslut skyddsledaren enligt DIN VDE 0100 alltid till elmotorns märkta skyddsledarkontakt.
	▶ Anslut skyddsledaren enligt DIN VDE 0100 alltid till elmotorns märkta skyddsledarkontakt.
	▶ Anslut skyddsledaren enligt DIN VDE 0100 alltid till elmotorns märkta skyddsledarkontakt.


	▶ Demontera kontaktlådans lock.
	▶ Demontera kontaktlådans lock.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Materiella skador på grund av nedsmutsning! 
	Materiella skador på grund av nedsmutsning! 
	Vid avbrott under idrifttagande/färdigställande av anläggningen kan nedsmutsning inträffa!
	▶ Skydda installationsområdet mot fuktighet och damm med hjälp av lämpliga täckanordningar.
	▶ Skydda installationsområdet mot fuktighet och damm med hjälp av lämpliga täckanordningar.






	▶ Dra anslutningskablarna genom kabelförskruvningen M 20x1,5, ta bort eventuell förslutningspropp.
	▶ Anslut elmotorn:
	– skyddsledare till kontakt PE
	– skyddsledare till kontakt PE
	– skyddsledare till kontakt PE

	– fas L1 till kontakt U1
	– fas L1 till kontakt U1

	– fas L2 till kontakt V1
	– fas L2 till kontakt V1

	– fas L3 till kontakt W1
	– fas L3 till kontakt W1


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	▶ Vrid drivenheten med hjälp av borrmaskinen i ett läge 
	mellan

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Materiella skador! 
	Materiella skador!
	Om skruvdragarens varvtal är för högt eller om mutterdragare används kan drivenheten skadas.
	▶ Använd skruvdragare och adapter med låga varvtal, max 1400 min
	▶ Använd skruvdragare och adapter med låga varvtal, max 1400 min
	-1

	▶ Använd inte mutterdragare!






	▶ Kontrollera motorns rotationsriktning genom att slå på den någon sekund och jämför med riktningspilen på den utgående axeln.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Livsfara om ändlägena körs över! 
	Livsfara om ändlägena körs över!
	Vid överkörning av ändlägen kan delar av ventilationen (t ex fönsterglas) brista och falla ner. Personer i närheten kan skadas.
	▶ Rotationsriktning 
	▶ Rotationsriktning 
	I
	HI
	HI

	II
	HII
	HII








	▶ Om rotationsriktningen behöver ändras ska faserna L1 och L2 bytas om.
	▶ Montera kontaktlådans lock.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Materiella skador på grund av fukt i plintlådan! 
	Materiella skador på grund av fukt i plintlådan!
	Korrosion kan göra att ändlägesbrytaren upphör att fungera och måste bytas ut.
	▶ Kläm inte in kablarna.
	▶ Kläm inte in kablarna.
	▶ Se till att locket sitter tätt.
	▶ Kabelförskruvningen ska helst vara riktad neråt.
	▶ Se till att installationsområdet är torrt resp torka av det.






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Livsfara på grund av mekaniska krafter! 
	Livsfara på grund av mekaniska krafter!
	Om faserna i elnätet är omvända byts drivenhetens rotationsriktning. Vid omvänd anslutning av faserna är ändlägesbrytarna utan effekt.
	▶ Installera fasföljdvakter före motorstyrningen.
	▶ Installera fasföljdvakter före motorstyrningen.








	6.1.3 Elanslutning likströmsmotor
	6.1.3 Elanslutning likströmsmotor
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Drivenheten kan förstöras. 
	Drivenheten kan förstöras.
	Strömkällans spänning och frekvens överensstämmer inte med uppgifterna på elmotorns maskinskylt.
	▶ Se till att strömkällans spänning och frekvens överensstämmer med uppgifterna på elmotorns maskinskylt.
	▶ Se till att strömkällans spänning och frekvens överensstämmer med uppgifterna på elmotorns maskinskylt.






	▶ Demontera kontaktlådans lock.
	▶ Demontera kontaktlådans lock.
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	<GRAPHIC>


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Materiella skador på grund av nedsmutsning! 
	Materiella skador på grund av nedsmutsning! 
	Vid avbrott under idrifttagande/färdigställande av anläggningen kan nedsmutsning inträffa!
	▶ Skydda installationsområdet mot fuktighet och damm med hjälp av lämpliga täckanordningar.
	▶ Skydda installationsområdet mot fuktighet och damm med hjälp av lämpliga täckanordningar.






	▶ Dra anslutningskablarna genom kabelförskruvningen M 20x1,5, ta bort eventuell förslutningspropp.

	▶ Anslut elmotorn:
	▶ Anslut elmotorn:
	– ledare A1 = plus (+) 24VDC
	– ledare A1 = plus (+) 24VDC
	– ledare A1 = plus (+) 24VDC

	– ledare A2 = minus (
	– ledare A2 = minus (


	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	▶ Vrid drivenheten med hjälp av borrmaskinen i ett läge 
	mellan

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Materiella skador! 
	Materiella skador!
	Om skruvdragarens varvtal är för högt eller om mutterdragare används kan drivenheten skadas.
	▶ Använd skruvdragare och adapter med låga varvtal, max 1400 min
	▶ Använd skruvdragare och adapter med låga varvtal, max 1400 min
	-1

	▶ Använd inte mutterdragare!






	▶ Kontrollera motorns rotationsriktning genom att slå på den någon sekund och jämför med riktningspilen på den utgående axeln.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Livsfara om ändlägena körs över! 
	Livsfara om ändlägena körs över!
	Vid överkörning av ändlägen kan delar av ventilationen (t ex fönsterglas) brista och falla ner. Personer i närheten kan skadas.
	▶ Rotationsriktning 
	I
	HI
	HI

	II
	HII
	HII







	▶ Om rotationsriktningen behöver ändras ska ledarna A1 och A2 bytas om.
	▶ Montera kontaktlådans lock.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Materiella skador på grund av fukt i plintlådan! 
	Materiella skador på grund av fukt i plintlådan!
	Korrosion kan göra att ändlägesbrytaren upphör att fungera och måste bytas ut.
	▶ Kläm inte in kablarna.
	▶ Kläm inte in kablarna.
	▶ Se till att locket sitter tätt.
	▶ Kabelförskruvningen ska helst vara riktad neråt.
	▶ Se till att installationsområdet är torrt resp torka av det.









	6.2 Nätanslutning av 1-fas växelströmsmotorer
	6.2 Nätanslutning av 1-fas växelströmsmotorer
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Livsfara om ändlägena körs över! 
	Livsfara om ändlägena körs över!
	Om rotationsriktningen kopplas om för snabbt kan drivenheten fortsätta att rotera åt samma håll som tidigare och köra över ändläget.
	Vid överkörning av ändlägen kan delar av ventilationen (t ex fönsterglas) brista och falla ner. Personer i närheten kan skadas.
	▶ För omvänd rotationsriktning ska omkoppling göras via ett 
	▶ För omvänd rotationsriktning ska omkoppling göras via ett 
	▶ För omvänd rotationsriktning ska omkoppling göras via ett 
	från-


	▶ För omvändning av motorns rotationsriktning ska ett tidsbestämmande element på ca 2 sekunder användas i styrningen.
	▶ För omvändning av motorns rotationsriktning ska ett tidsbestämmande element på ca 2 sekunder användas i styrningen.







	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Vid 1-fasanslutning till elnätet stängs motorn av via ändlägesbrytarna ”HI” och ”HII” . De optionala tilläggsbrytarna ”SI” och ”SII” är seriekopplade med ”HI” och ”HII” vid leveransen. 
	Vid 1-fasanslutning till elnätet stängs motorn av via ändlägesbrytarna 
	HI
	HI

	HII
	HII

	SI
	SI

	SII
	SII

	HI
	HI

	HII
	HII


	För omvänd rotationsriktning ska omkoppling göras via ett 
	från-

	För omvändning av motorns rotationsriktning ska ett tidsbestämmande element på ca 2 sekunder användas i styrningen.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Drivenheten kan förstöras. 
	Drivenheten kan förstöras.
	Strömkällans spänning och frekvens överensstämmer inte med uppgifterna på elmotorns maskinskylt.
	▶ Se till att strömkällans spänning och frekvens överensstämmer med uppgifterna på elmotorns maskinskylt.
	▶ Se till att strömkällans spänning och frekvens överensstämmer med uppgifterna på elmotorns maskinskylt.






	Vid leverans är motorerna utrustade med en anslutningskabel med 4 ledare.
	Vid leverans är motorerna utrustade med en anslutningskabel med 4 ledare.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	För speciella anslutningsoptioner finns en ledig sjätte ledare med skyddshylsa tillfälligt i ändlägesbrytarrummet. Denna ledare har ingen betydelse för anslutning och idrifttagande i samband med ändlägesbrytaren END 20.
	För speciella anslutningsoptioner finns en ledig sjätte ledare med skyddshylsa tillfälligt i ändlägesbrytarrummet. Denna ledare har ingen betydelse för anslutning och idrifttagande i samband med ändlägesbrytaren END 20.





	▶ Anslut anslutningskabeln till en lämplig avgreningsdosa. Iaktta ledarnas märkning och styrningstillverkarens kopplingsschema. 
	Utförande för Europa:
	Utförande för Europa:
	– gulgrön ledare = skyddsledare (PE)
	– gulgrön ledare = skyddsledare (PE)

	– blå ledare = neutralledare (3/N=N)
	– blå ledare = neutralledare (3/N=N)

	– grå ledare = fas för rotationsriktning I (1/A=L)
	– grå ledare = fas för rotationsriktning I (1/A=L)

	– svart ledare = fas för rotationsriktning II (2/Z=L1)
	– svart ledare = fas för rotationsriktning II (2/Z=L1)


	Utförande för Nordamerika (120 V och 240 V / 60 Hz):
	Utförande för Nordamerika (120 V och 240 V / 60 Hz):
	– grön ledare = skyddsledare (PE)
	– grön ledare = skyddsledare (PE)

	– vit ledare = neutralledare (N vid 120 V) (COM vid 240 V)
	– vit ledare = neutralledare (N vid 120 V) (COM vid 240 V)

	– svart ledare = fas för rotationsriktning I (L)
	– svart ledare = fas för rotationsriktning I (L)

	– röd ledare = fas för rotationsriktning II (L1)
	– röd ledare = fas för rotationsriktning II (L1)


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ändlägesbrytarna är redan kopplade. Om kopplingen behöver ändras: Följ anvisningarna i avsnitt 6.1.1, sidan 21.
	Ändlägesbrytarna är redan kopplade. Om kopplingen behöver ändras: Följ anvisningarna i avsnitt
	 6.1.1
	 21







	Vid anslutning av flera drivenheter ska varje drivenhet kopplas via en separat brytare eller ett separat relä.

	6.3 Inställning av den överordnade anläggningens motorskyddsbrytare
	6.3 Inställning av den överordnade anläggningens motorskyddsbrytare
	▶ Ställ in motorskyddsbrytaren på den överordnade anläggningens styrning enligt anslutningsvärdet på elmotorns typskylt.
	▶ Ställ in motorskyddsbrytaren på den överordnade anläggningens styrning enligt anslutningsvärdet på elmotorns typskylt.
	▶ Starta drivenheten i till-/från-drift. 
	▶ Kör drivenheten under belastning inom arbetsområdet mellan frånkopplingsvärdena. Mät och kontrollera motorns strömförbrukning under en hel öppning- och slutprocedur.
	▶ Ställ in motorskyddsbrytaren på ett ett värde som är ca 5% högre än mätvärdet. Det inställda värdet får överskrida motorns anslutningsvärde med max 3% (överbelastningsskydd).

	Alla 1-fasmotorer har en lindningsskyddskontakt från fabrik som skyddar motorn mot överhettning.

	6.4 Ansluta lägesindikatorn PAR 06 (tillval)
	6.4 Ansluta lägesindikatorn PAR 06 (tillval)
	Dra potentiometerns anslutningskabel som funktionsklenspänning, skild från eller skärmad mot andra ledningar.
	▶ Om lägesindikatorn inte är förmonterad vid leverans ska en kabelförskruvning, storlek M 16x1,5, skruvas in i höljet. Dra igenom anslutningsledningen (kabelarea 4 
	▶ Om lägesindikatorn inte är förmonterad vid leverans ska en kabelförskruvning, storlek M 16x1,5, skruvas in i höljet. Dra igenom anslutningsledningen (kabelarea 4 
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>



	▶ Koppla anslutningsledningen med klämmorna 21, 22, 23 på potentiometern enligt kopplingsschemat nedan.
	▶ Koppla anslutningsledningen med klämmorna 21, 22, 23 på potentiometern enligt kopplingsschemat nedan.
	Detta kan göras genom att anslutningskontakten dras av från potentiometern.
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Kablar och trådar får absolut inte beröra kugghjulen. 
	Kablar och trådar får absolut inte beröra kugghjulen.
	▶ Dra kabeln för styrningen t ex i urtag i ändlägesbrytarplåten och använd buntband.







	6.5 Idrifttagande 
	6.5 Idrifttagande 
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Att drivenheten används i överensstämmelse med motorgrupp 1Cm enligt DIN 15020 är en förutsättning för en lång livslängd. 
	Att drivenheten används i överensstämmelse med motorgrupp 1Cm enligt DIN 15020 är en förutsättning för en lång livslängd.
	▶ Ställ in styrningen/regleringen i enlighet med denna motorgrupp.
	▶ Ställ in styrningen/regleringen i enlighet med denna motorgrupp.
	▶ Lock rekommenderar att installera en timräknare.






	Provkör motorn efter monteringen. Iaktta följande arbetsmoment:
	Provkör motorn efter monteringen. Iaktta följande arbetsmoment:
	▶ Säkra riskområdet enligt de gällande bestämmelserna innan du slår på drivenheten.
	▶ Starta drivenheten inte i automatdrift utan i på/av-drift.
	▶ Kontrollera strömbrytarens funktion samt avstängningspunkterna för båda rotationsriktningarna.
	▶ Om nödvändigt korrigera ändlägesbrytarens inställning.
	▶ Kontrollera att avluftningsskruven sitter korrekt och är monterad på rätt plats, se avsnitt
	 5.3
	 14

	▶ Kontrollera att rotationsriktningarna 
	I
	II
	Öppna
	Stäng

	▶ Montera ändlägesbrytarlocket, se avsnitt
	 5.5
	 16


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Livsfara på grund av elektricitet och mekaniska krafter! 
	Livsfara på grund av elektricitet och mekaniska krafter!
	Överordnade funktioner som t ex vind- eller regnsignal kan göra att motorn startar fastän den är i 
	stopp

	▶ Avbryt elförsörjningen före alla arbeten på drivenheten och säkra denna mot påslagning, t ex med hänglås. Detta gäller också hjälpströmkretsar som t ex ändlägesbrytare stilleståndsuppvärmning eller frekvensomriktare. Det räcker i...
	▶ Avbryt elförsörjningen före alla arbeten på drivenheten och säkra denna mot påslagning, t ex med hänglås. Detta gäller också hjälpströmkretsar som t ex ändlägesbrytare stilleståndsuppvärmning eller frekvensomriktare. Det räcker i...
	stopp

	▶ För 1-fas växelströmsmotorer: Se före arbetena till att kondensatorerna är urladdade.








	7 Drift
	7 Drift
	7.1 Ljudnivå
	7.1 Ljudnivå
	Ljuden (ljudtrycksnivå) vid arbetsplatsen är under 70 dB (A).

	7.2 Uppvärmning
	7.2 Uppvärmning
	Drivenheten lämpar sig inte för permanent drift. Beakta uppgifterna angående inkopplingstiden i avsnitt
	 4.2
	 12

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Risk för brännskador! 
	Risk för brännskador!
	Drivenheten kan bli över 60 
	▶ Anordna t ex beröringsskydd.
	▶ Anordna t ex beröringsskydd.








	8 Skötsel och underhåll
	8 Skötsel och underhåll
	Skötsel- och underhållsarbeten får endast utföras av kvalificerad personal.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Livsfara på grund av fallande föremål! 
	Livsfara på grund av fallande föremål!
	Fallande föremål kan utgöra en fara för personer.
	▶ Säkra riskområdet genom bandavspärrningar.
	▶ Säkra riskområdet genom bandavspärrningar.






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Livsfara på grund av elektricitet och mekaniska krafter! 
	Livsfara på grund av elektricitet och mekaniska krafter!
	Överordnade funktioner som t ex vind- eller regnsignal kan göra att motorn startar fastän den är i 
	stopp

	▶ Avbryt elförsörjningen före alla arbeten på drivenheten och säkra denna mot påslagning, t ex med hänglås. Detta gäller också hjälpströmkretsar som t ex ändlägesbrytare stilleståndsuppvärmning eller frekvensomriktare. Det räcker i...
	▶ Avbryt elförsörjningen före alla arbeten på drivenheten och säkra denna mot påslagning, t ex med hänglås. Detta gäller också hjälpströmkretsar som t ex ändlägesbrytare stilleståndsuppvärmning eller frekvensomriktare. Det räcker i...
	stopp

	▶ Beakta risken för eventuella restladdningar i kondensatorer (t ex hos 1-fasmotorer). Kontrollera kondensatorerna före underhållsarbetena med en lämplig multimeter.






	8.1 Underhållsintervall
	8.1 Underhållsintervall
	Krav angående underhållsintervall enligt gällande lagar eller övriga föreskrifter ska iakttas.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Tidsintervall
	Tidsintervall

	Arbeten
	Arbeten



	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	3 månader eller 25 drifttimmar
	3 månader eller 25 drifttimmar

	– Kontrollera växellådans utsida och området under monteringsplatsen med avseende oljeläckage, se avsnitt 10.4, sidan 31
	– Kontrollera växellådans utsida och området under monteringsplatsen med avseende oljeläckage, se avsnitt
	– Kontrollera växellådans utsida och området under monteringsplatsen med avseende oljeläckage, se avsnitt
	– Kontrollera växellådans utsida och området under monteringsplatsen med avseende oljeläckage, se avsnitt
	 10.4
	31





	<TABLE ROW>
	6 månader eller 50 drifttimmar
	6 månader eller 50 drifttimmar

	– Kontrollera ovanliga driftsljud hos drivenheten, kontakta leverantören i förekommande fall
	– Kontrollera ovanliga driftsljud hos drivenheten, kontakta leverantören i förekommande fall
	– Kontrollera ovanliga driftsljud hos drivenheten, kontakta leverantören i förekommande fall
	– Kontrollera ovanliga driftsljud hos drivenheten, kontakta leverantören i förekommande fall




	<TABLE ROW>
	12 månader eller 100 drifttimmar
	12 månader eller 100 drifttimmar

	– Kontrollera slitaget på skruvhjulet, se avsnitt 8.2.1, sidan 28 
	– Kontrollera slitaget på skruvhjulet, se avsnitt
	– Kontrollera slitaget på skruvhjulet, se avsnitt
	– Kontrollera slitaget på skruvhjulet, se avsnitt
	 8.2.1
	28


	– Kontrollera brytfunktion och brytpunkter hos ändlägesbrytarna 
	– Kontrollera brytfunktion och brytpunkter hos ändlägesbrytarna 
	HI
	HI

	HII
	HII

	SI
	SI

	SII
	SII



	– Kontrollera att kopplingarna inom drivsystemet sitter fast och inte är förslitna. Dra åt eller byt ut vid behov.
	– Kontrollera att kopplingarna inom drivsystemet sitter fast och inte är förslitna. Dra åt eller byt ut vid behov.

	– Olja in kedjan och kopplingshalvornas kuggar hos kedjekopplingen KKS och torka bort överflödigt fett.
	– Olja in kedjan och kopplingshalvornas kuggar hos kedjekopplingen KKS och torka bort överflödigt fett.

	– Kontrollera kedjan och kopplingshalvornas kuggar med avseende på slitage och korrosion, byt ut vid behov.
	– Kontrollera kedjan och kopplingshalvornas kuggar med avseende på slitage och korrosion, byt ut vid behov.

	– Kontrollera att drivenheten sitter fast, dra åt vid behov.
	– Kontrollera att drivenheten sitter fast, dra åt vid behov.

	– Kontrollera de elektriska kontakterna på motorn och ändlägesbrytaren.
	– Kontrollera de elektriska kontakterna på motorn och ändlägesbrytaren.









	8.2 Arbetsmoment underhåll
	8.2 Arbetsmoment underhåll
	8.2.1 Kontrollera snäckhjulet på axeln med avseende på slitage.
	8.2.1 Kontrollera snäckhjulet på axeln med avseende på slitage.
	▶ Kör drivenheten till ett obelastat läge.
	▶ Kör drivenheten till ett obelastat läge.
	▶ Bryt strömförsörjningen.
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	För de efterföljande arbetena ska det vara säkerställt att lasten inte självständigt kan försättas i rörelse när den kopplats loss från drivenheten.
	För de efterföljande arbetena ska det vara säkerställt att lasten inte självständigt kan försättas i rörelse när den kopplats loss från drivenheten.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Livsfara på grund av mekaniska krafter! 
	Livsfara på grund av mekaniska krafter!
	När lasten och drivsystemet har kopplats loss är ändlägesbrytarna utan effekt.
	▶ Koppla till drivenheten och drivsystemet igen i samma position eller ställ in ändlägesbrytarna på nytt före driftstart.
	▶ Koppla till drivenheten och drivsystemet igen i samma position eller ställ in ändlägesbrytarna på nytt före driftstart.






	▶ Koppla loss drivenheten från drivsystemet så att den utgående axeln kan röras fritt.
	▶ Kontrollera genom att vrida drivenhetens utgående axel om växeln 
	glappar.
	glapp:
	 9
	 29
	glapp:


	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>
	Typ
	Typ

	max ”glapp”på utgående axel
	max 
	glapp




	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	EWA 10
	EWA 10

	3 ° 
	3 


	<TABLE ROW>
	EWA 12
	EWA 12

	4 ° 
	4 


	<TABLE ROW>
	EWA 14
	EWA 14

	3 ° 
	3 


	<TABLE ROW>
	EWA 16
	EWA 16

	2 ° 
	2 







	8.2.2 Kontrollera om dekalerna är slitna
	8.2.2 Kontrollera om dekalerna är slitna
	▶ Kontrollera att dekalerna som har satts dit på fabriken är fullständiga och läsliga.
	▶ Kontrollera att dekalerna som har satts dit på fabriken är fullständiga och läsliga.
	– Rengör dekalerna (se avsnitt
	– Rengör dekalerna (se avsnitt
	– Rengör dekalerna (se avsnitt
	 8.3
	 29


	– Byt ut skadade eller oläsliga dekaler. Kontakta tillverkaren för detta.
	– Byt ut skadade eller oläsliga dekaler. Kontakta tillverkaren för detta.





	8.3 Rengöring
	8.3 Rengöring
	▶ Skilj anläggningen från elnätet.
	▶ Skilj anläggningen från elnätet.
	▶ Ta försiktigt bort grövre smuts. Använd aldrig vassa eller spetsiga föremål!
	▶ Använd en mjuk borste och litet vatten samt eventuellt ett milt rengöringsmedel för fuktig rengöring. Se till att inget vatten tränger in i transmissionen genom avluftningshålen. Transmissionen kan skadas.
	▶ Lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel får inte användas. De kan fräta på tätningarna som sedan åldras snabbare.
	▶ Transmissionen får inte rengöras med högtryckstvätt. Det finns risk att vatten tränger in i transmissionen vilket skadar tätningarna.



	9 Demontering
	9 Demontering
	Demonteringsarbetena får endast utföras av kvalificerad personal.
	9.1 Demontering drivenhet
	9.1 Demontering drivenhet
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Livsfara på grund av elektricitet och mekaniska krafter! 
	Livsfara på grund av elektricitet och mekaniska krafter!
	Drivenheten kan starta okontrollerat.
	▶ Avbryt elförsörjningen före alla arbeten på drivenheten och säkra denna mot påslagning, t ex med hänglås. Detta gäller också hjälpströmkretsar som t ex ändlägesbrytare stilleståndsuppvärmning eller frekvensomriktare. Det räcker i...
	▶ Avbryt elförsörjningen före alla arbeten på drivenheten och säkra denna mot påslagning, t ex med hänglås. Detta gäller också hjälpströmkretsar som t ex ändlägesbrytare stilleståndsuppvärmning eller frekvensomriktare. Det räcker i...
	stopp

	▶ Beakta risken för eventuella restladdningar i kondensatorer (t ex hos 1-fasmotorer). Kontrollera kondensatorerna före underhållsarbetena med en lämplig multimeter.






	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Livsfara på grund av fallande föremål! 
	Livsfara på grund av fallande föremål!
	Fallande föremål kan utgöra en fara för personer.
	▶ Säkra riskområdet genom bandavspärrningar.
	▶ Säkra riskområdet genom bandavspärrningar.






	▶ Kör drivenheten till ett obelastat läge.
	▶ Kör drivenheten till ett obelastat läge.
	▶ Demontera alla elektriska förbindelser.
	▶ Skilj den utgående axeln från det drivna röret.
	▶ Byt ut avluftningsskruven mot den medlevererade skruven M 6.
	▶ Demontera drivenheten.



	10 Felavhjälpning
	10 Felavhjälpning
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Livsfara på grund av elektriska eller mekaniska krafter! 
	Livsfara på grund av elektriska eller mekaniska krafter!
	Överordnade funktioner som t ex vind- eller regnsignal kan göra att motorn startar fastän den är i 
	stopp

	▶ Avbryt elförsörjningen före alla arbeten på drivenheten och säkra denna mot påslagning, t ex med hänglås. Detta gäller också hjälpströmkretsar som t ex ändlägesbrytare stilleståndsuppvärmning eller frekvensomriktare. Det räcker i...
	▶ Avbryt elförsörjningen före alla arbeten på drivenheten och säkra denna mot påslagning, t ex med hänglås. Detta gäller också hjälpströmkretsar som t ex ändlägesbrytare stilleståndsuppvärmning eller frekvensomriktare. Det räcker i...
	stopp







	Arbetena med felavhjälpning får endast utföras av kvalificerad personal.
	10.1 Fel: Strömavbrott
	10.1 Fel: Strömavbrott
	▶ Avbryt strömförsörjningen, t ex genom att avbryta säkringen, för att förhindra att drivenheten startar okontrollerat.
	▶ Avbryt strömförsörjningen, t ex genom att avbryta säkringen, för att förhindra att drivenheten startar okontrollerat.
	▶ Vrid drivenheten på motoraxeln till önskat arbetsläge med hjälp av en borrmaskin och adaptern från gummitätningen, se avsnitt
	 5.5
	 16

	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Ändlägena får inte över köras över.
	Ändlägena får inte över köras över.





	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE HEADING>
	<TABLE ROW>

	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Materiella skador! 
	Materiella skador!
	Om skruvdragarens varvtal är för högt eller om mutterdragare används kan drivenheten skadas.
	▶ Använd skruvdragare och adapter med låga varvtal, max 1400 min
	▶ Använd skruvdragare och adapter med låga varvtal, max 1400 min
	-1

	▶ Använd inte mutterdragare!








	10.2 Fel: Motorn går inte
	10.2 Fel: Motorn går inte
	▶ Kontrollera de elektriska anslutningarna, även anslutningen av ändlägesbrytaren.
	▶ Kontrollera de elektriska anslutningarna, även anslutningen av ändlägesbrytaren.
	▶ Granska den lokalt installerade motorskyddsbrytaren och dess inställning, se avsnitt
	 6.3
	 26

	▶ Granska om gränslägesbrytarrullen har fällts bort. För inställning, se avsnitt
	 5.5
	 16

	▶ Kontrollera för drivenheter med 3-fas nätanslutning om rotationsriktningen 
	I
	II
	HI
	HI

	HII
	HII


	▶ Hos drivenheter med enfasmotor kan motorns temperaturvakt ha löst ut. Skilj anläggningen från elnätet. Låt drivenheten svalna i ca 20 minuter. Återställ strömförsörjningen därefter. Om felet upprepas kan en överbelastning vara orsaken.


	10.3 Fel: Överkörning av ändläge
	10.3 Fel: Överkörning av ändläge
	▶ Kontrollera att justeringsringarna i ändlägesbrytaren sitter fast och att ändlägesbrytarna är korrekt justerade. Om nödvändigt, ställ in ändlägesbrytarna på nytt, se avsnitt
	▶ Kontrollera att justeringsringarna i ändlägesbrytaren sitter fast och att ändlägesbrytarna är korrekt justerade. Om nödvändigt, ställ in ändlägesbrytarna på nytt, se avsnitt
	 5.5
	 16

	▶ Kontrollera den elektriska kopplingsfunktionen hos brytarna 
	HI
	HI

	HII
	HII

	SI
	SI

	SII
	SII

	 5.5
	 16

	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>
	<GRAPHIC>


	▶ Kontrollera omkastningskontaktorstyrningens kontaktorer med avseende på deras kopplingsfunkktion och byt ut dem vid behov.


	10.4 Fel: Förlust av olja
	10.4 Fel: Förlust av olja
	▶ Kontrollera att avluftningsskruven sitter korrekt och är monterad på rätt plats, se avsnitt
	▶ Kontrollera att avluftningsskruven sitter korrekt och är monterad på rätt plats, se avsnitt
	 5.3
	 14


	▶ Kontakta leverantören vid förlust av olja.
	▶ Kontakta leverantören vid förlust av olja.

	Transmissionen är livstidssmord. Normalt är det inte nödvändigt att byta transmissionsoljan.

	10.5 Återupptagande av drift
	10.5 Återupptagande av drift
	▶ Se till innan drivenheten startas igen att alla komponenter är korrekt monterade och att alla anslutningar är korrekt utförda.
	▶ Se till innan drivenheten startas igen att alla komponenter är korrekt monterade och att alla anslutningar är korrekt utförda.
	▶ Starta drivenheten igen enligt avsnitt
	 6.5
	 27




	11 Reservdelar och byte av delar
	11 Reservdelar och byte av delar
	Endast kvalificerad personal får byta ut delar.
	Endast originalreservdelar och originalsmörjmedel får användas.
	Om skador inträffar till följd av att andra komponenter från andra tillverkare har använts gäller ingen garanti eller reklamationsrätt.
	Av produktsäkerhetsskäl levererar Lock endast hela transmissioner, elmotorer, ändlägesbrytare och potentiometrar som reservdelar.
	Delar av transmissionen får endast bytas ut eller repareras av en auktoriserad kundtjänstpartner av Lock.
	För det fall att drivenheten skulle haverera trots noggranna tillverkningsmetoder och kontroller och trots att underhållsbestämmelserna har iakttagits (se avsnitt 
	 8
	 28

	Ange ditt kundordernummer enligt produktens maskinskylt vid alla frågor och reservdelsbeställningar.
	Ytterligare information (t ex produktkataloger) finns på internet på adressen www.lock.de
	11.1 Byta ut motorn
	11.1 Byta ut motorn
	▶ Demontera drivenheten, se avsnitt
	▶ Demontera drivenheten, se avsnitt
	 9.1
	 29

	▶ Placera drivenheten på ett fast underlag så att motorn befinner sig på ovansidan.
	▶ Lossa sexkantskruvarna på motorflänsen och ta bort motorn.
	▶ Avlägsna försiktigt eventuella tätningsrester på transmissionslådans flänsyta.
	▶ Montera reservmotorn och tillhörande nya tätning på transmissionslådan med hjälp av sexkantskruvarna, åtdragningsmoment 25 Nm (M 8) resp 10 Nm (M 6).
	▶ 1-fasmotorer: Anslut ändlägesbrytarkabeln i motorns plintlåda, se avsnitt
	 11.2
	 31

	▶ Montera drivenheten, se avsnitt
	 5
	 13
	 6
	 21



	11.2 Inre koppling
	11.2 Inre koppling
	<TABLE>
	<TABLE>
	<TABLE BODY>
	<TABLE ROW>
	Den inre kopplingen som visas här behövs endast när ett fel inträffat eller när motorn ska bytas ut. Alla anslutningar har åstadkommits på fabriken.
	Den inre kopplingen som visas här behövs endast när ett fel inträffat eller när motorn ska bytas ut. Alla anslutningar har åstadkommits på fabriken.





	11.2.1 Inre koppling, 1-fas motor
	11.2.1 Inre koppling, 1-fas motor
	Kopplingsschemat befinner sig i slutet av denna anvisning, se sidan 33-35.



	12 Tillbehör
	12 Tillbehör
	Ange ditt kundordernummer enligt produktens maskinskylt vid alla frågor och tillbehörsbeställningar.
	Ytterligare information (t ex tillbehörskataloger) finns på internet på adressen www.lock.de

	13 Förvaring
	13 Förvaring
	Beakta följande anvisningar angående förvaring av enheten:
	Beakta följande anvisningar angående förvaring av enheten:
	Beakta följande anvisningar angående förvaring av enheten:

	– Enheten ska förvaras i ett ventilerat torrt utrymme.
	– Enheten ska förvaras i ett ventilerat torrt utrymme.

	– Enheten ska skyddas mot fukt från golvet genom att den förvaras i en hylla eller på ett trägaller.
	– Enheten ska skyddas mot fukt från golvet genom att den förvaras i en hylla eller på ett trägaller.

	– Enheten ska täckas över så att den är skyddad mot damm och smuts.
	– Enheten ska täckas över så att den är skyddad mot damm och smuts.

	– Omålade ytor ska behandlas med lämpligt korrosionsskyddsmedel
	– Omålade ytor ska behandlas med lämpligt korrosionsskyddsmedel



	14 Garanti och reklamationsrätt
	14 Garanti och reklamationsrätt
	Tider och villkor för garantikrav och reklamationer framgår av våra Allmänna försäljningsvillkor.
	Tidsfristerna för garantin och reklamationsrätten är baserade på drivenhetens angivna brukstid enligt motorgruppen under iakttagande av alla tekniska förutsättningar och anvisningar.
	Under garantitiden och tiden för reklamationsrätten får drivenheterna endast öppnas efter vårt uttryckliga samtycke, annars upphör all garanti och reklamationsrätt. Endast ändlägesbrytarfacket får öppnas för att justera ändlägesbrytarna.
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	15 Avfallshantering
	I enlighet med vår vision tar vi ansvar gentemot människor, djur och naturen. Därför är vi måna om att bevara en intakt miljö. 
	I enlighet med denna vision ber vi dig att lämna in metaller och plast till återvinningen. Avfallshantera elektroniska komponenter, t ex kretskort, på korrekt sätt.
	Avfallshantera smörj- och rengöringsmedel miljöriktigt. Beakta lagföreskrifterna.
	Beakta alltid produktens säkerhets- och användningsanvisningar i denna tekniska dokumentation!

	Rätt till ändringar förbehålles. 
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