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أنشئت

 يف EMF 13.03.2006 تم تأسيس

.يف اسطنبول

 ISO تم الحصول عىل شهادات

 وتم CE 14001 و ISO 9001 و

.YBF إنتاج فرامل سلسلة

 و ABF بدأ إنتاج سلسلة

ABK.

.ABG بدأ إنتاج سلسلة  و ABTF بدأ إنتاج سلسلة

ABTK.

 تم االنتهاء من أول مرشوع

TÜBITAK.

 تم إنتاج الفرامل املغناطيسية

.الدامئة ألول مرة يف تركيا

 تم إنتاج فرامل محرك سريفو

.ألول مرة يف تركيا

 ABTK و ABTF تم تطوير سلسلة

 ، TÜBITAK يف نطاق مرشوع

 وبالتايل تم الحصول عىل شهادة
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 1 ، وبالتايل تم ZONE لظروف عمل

 حصلت .ATEX الحصول عىل شهادة
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.يف تركيا

 سنواصل اإلنتاج يف مصنعنا الجديد
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 التي بدأت حياتها اإلنتاجية يف عام 2006 بهدف إنتاج مكابح زنربكية ، EMF دخلت

من قدر  أقىص  مبدأ  تبنت   ، لإلنتاج  األول  اليوم  منذ  مسبوق.  غري  مبنظور  القطاع   ، 

هذا يف  جديدة  حياة  بث  معقول.  وسعر  تسليم  وأرسع  جودة  بأعىل  العمالء   رضا 

 برسعة يف وقت قصري وأصبحت الرشكة الرائدة يف هذا القطاع. EMF القطاع ، منت

 بفضل موظفيها الديناميكيني وقدراتها يف البحث والتطوير ، أضافت مجموعات ذات

، والقوابض  البودرة  ، ومكابح  الكهرومغناطيسية  والقوابض  الفرامل  مثل  عالية   قيمة 

 ومجموعات قابض الفرامل ، ومكابح محرك سريفو ، ومكابح وقوابض مغناطيسية دامئة

 ، وقوابض األسنان ، ومكابح التيار املرتدد ، والدليل السابق الفرامل عىل التوايل ملجموعة

قصري وقت  يف  شبكة ، EMF .منتجاتها  من خالل  أقرب  بشكل  عمالئها  تخدم   التي 

 الوكالء املحلية والدولية ، تواصل إنتاجها عىل مساحة إجاملية مغلقة تبلغ 3000 مرت

 مربع. يف نهاية عام 2021 ، ستواصل العمل بال كلل من أجل أن تصبح عالمة تجارية

 عاملية تتامىش مع رؤيتها من خالل تعزيز خط إنتاجها مبصنعها الجديد مبساحة مغلقة

.تبلغ 15.000 مرت مربع

الفرامل املطبقة بالزنربك
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مكابحمحرك سريفو
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مجموعات الفرامل والقابض

مكابح البودرة

مكابح مغناطيسية دامئة

مجموعات الفرامل والقابض املغناطيسية الدامئة
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 أن تكون منظمة ديناميكية تحرتم كل نوع من القواعد التجارية واألخالقية والقضائية

مساهامتها تطوير  عىل  باستمرار  تعمل  مؤسسة  ؛  حرفياً  القواعد  هذه  تطبق   والتي 

 لعمالئها وموظفيها وجميع أصحاب املصلحة الذين هم يف عالقة. اعتامد فلسفة إدارة

.الجودة وفهم التطوير املستمر والتغطية املستمرة ملسافة يف الرحلة إىل الكامل

• تلبية طلبات العمالء بشكل دقيق ويف الوقت املناسب

• االهتامم املستمر برضا العمالء

• التوافق التام مع الترشيعات واملعايري القانونية

• تدريب موظفينا باستمرار وتحسني العمليات

• البقاء عىل اتصال وثيق مع موردينا حتى نتمكن من زيادة جودة الخدمة

• توفري كفاءة وتحسني نظام اإلدارة من خالل العمل بشكل جيد التخطيط وبطريقة

منضبطة مع جميع موظفينا

• مشاركة الرأي العام والجامعات األخرى يف النهج واألولويات املعنية

EMF, which started its production life in 2006 with the aim of pro-
ducing Spring Aplied Brakes, entered the sector with an unprece-
dented perspective. Since the first day of production, it has adopted 
the principle of maximum customer satisfaction with the highest 
quality, the fastest delivery and reasonable price. Breathing new 
life into the sector, EMF has grown rapidly in a short time and 
has become the leading company in the sector. With its dynamic 
staff and R&D capability, it has added high value groups such as 
Electromagnetic Brakes and Clutches, Powder Brake and Clutch-
es, Brake-Clutch Groups, Servo Motor Brakes, Permanent Magnet 
Brakes and Clutches, Tooth Clutches, AC Brakes and Ex-Proof 
Brakes respectively to its product range in a short time. EMF, which 
serves closer to its customers through its national and internation-
al dealer network, continues its production in a total closed area of 
3000 m2. At the end of 2021, it will continue to work tirelessly in 
order to become a world brand in line with its vision by strength-
ening its production line with its new factory with a closed area of 
20.000 m2.

SPRING APPLIED BRAKES

EX-PROOF BRAKES

SERVO MOTOR BRAKES

ELECTROMAGNETIC BRAKES AND CLUTCHES

BRAKE AND CLUTCH COMBINATIONS

POWDER BRAKES AND CLUTCHES

PERMANENT MAGNET BRAKES

PERMANENT MAGNET BRAKE AND CLUTCH COMB.

Being a dynamic organization, which is respectful to every kind of 
commercial, moral and judicial rule and which applies these rules 
literally; an organization that constantly develops its contributions 
to its customers, employees and all of the stakeholders being in 
relationship. Adopting the philosophy of quality management and 
the understanding of continuous development and constantly cov-
ering a distance in the journey to perfection.

• Fulfilling the customer requests in an accurate and timely manner.

• Paying continuous attention to customer satisfaction.

• Conforming uncompromisingly to legal legislations and standards.

• Training our employees constantly and improving processes.

• Keeping close contact with our suppliers to be able to increase the 
service quality.

• Providing the efficiency and improvement of the management sys-
tem by working well-planned and in a disciplined manner with all of 
our employees.

• Sharing the concerned approach and priorities with the public 
opinion and other groups.

معلومات عنا محتويات

مهمتنا

رؤيتنا

ABOUT US CONTENTS

MISSION

VISSION



3 Nm. - 3200 Nm.
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 التي لها هيكل مضغوط ، هي أنظمة سهلة الرتكيب يتم ، YBF الفرامل سلسلة

 تنشيطها يف حاالت انقطاع التيار الكهربايئ املتحكم فيه أو غري املنضبط. يتم

 استخدامه للحفاظ عىل األعمدة املتحركة يف املوضع املطلوب وإيقاف القصور الذايت

.للدوران من أجل التشغيل اآلمن

• إنتاج يف 11 مقاسات مختلفة بني 3 نانومرت. و 3.200 نيوتن مرت

• قوة عزم دوران قابلة للتعديل وفجوة الهواء

• بطانة طويلة األمد خالية من األسبستوس

• (درجة مئوية 185) H لفائف العزل من الفئة

• هيكل الجسم القيايس السابق والدليل

• األجزاء املعدنية املطلية الخاصة

(عملية هادئة (يا الدائري

• جهاز تشفري اختياري ومروحة خارجية ومفتاح وتطبيقات قضيب التحرير اليدوي

 يسحب النظام ، الذي يتم فرامله يف حالة عدم وجود طاقة كهربائية ، شفة الضغط

 إىل الجسم عن طريق التغلب عىل نوابض الضغط املثبتة يف الجسم باملجال

 املغناطييس املتشكل من الطاقة القادمة عىل امللف. تطلق البطانة التي تطلقها هذه

 الفجوة املغزل الذي تتصل به بواسطة ترس ومفتاح يف املركز. عند الرغبة يف التبديل

 إىل وضع الكبح ، يتم إزالة تأثري املجال املغناطييس عىل الجزء الثابت عن طريق

 قطع الكهرباء. بهذه الطريقة ، تحرك الينابيع املثبتة شفة الضغط بحيث يتم تثبيت

.البطانة بني شفة الرتكيب ويتم تنفيذ شفة الضغط والفرملة

YBF Series brakes, which have a compact structure, are easy-
to-install systems that are activated in controlled or uncontrolled 
power outages. It is used to keep the moving shafts in the desired 
position and stop the inertia of rotation for safe operation.

• Production in 11 Different Sizes Between 3 Nm. and 3.200 Nm.
• Adjustable Torque Force and Air Gap
• Long Life Asbestos-Free Lining
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Standard Ex-Proof Body Structure
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation (O-ring)
• Optional Encoder, External Fan, Switch and Manual Release Rod 
Applications

The system, which is braked when there is no electrical energy, pulls 
the pressure flange to the body by defeating the pressure springs 
installed in the body with the magnetic field formed by the energy 
coming on the coil. The lining released by this gap (SHB) releases 
the spindle to which it is connected by a gear and key in the center. 
When it is desired to switch to the braking position, the effect of the 
magnetic field on the stator is removed by cutting the electricity. In 
this way, the installed springs move the pressure flange so that the 
lining is clamped between the mounting flange and the pressure 
flange and braking is performed.

املنتج مواصفات

الفرامل املطبقة بالزنربك Spring Applied Brakes

العمل مبدأ

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

التطبيق مجاالت
Application Areas

• أنظمة الرافعات

• أنظمة األمتتة

• رافعات شوكية

• مصاعد حمولة

• توربينات الرياح

        • آالت البناء الثقيلة

        • أنظمة املرسح واملرسح 

• ماكينات التعبئة والتغليف البالستيكية

• أنظمة األبواب األوتوماتيكية

• معدات طبيه

• ماكينات الغزل والنسيج

• آالت تصنيع األغذية

• Automation Systems  • Plastic and Packaging Machines
• Crane Systems   • Medical Equipments
• Forklifts   • Wind Turbines
• Load Lifts   • Textile Machines
• Heavy Construction Machines • Agricultural Machines
• Theatre and Stage Systems • Food Process Machines
• Automatic Door Systems
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YBD  سلسلة الفرامل املزدوجة
YBD Double Brake Series

YBF سلسلة
YBF Series
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جميع األبعاد بامللم

Keyway acc. إىل DIN 6885/1

الجهد القيايس 24/105/205 فولت تيار مستمر

الحد األدىن واألقىص ملدى عزم الدوران املقنن. يرجى االطالع عىل الجدول يف الصفحة 12  (1

الوزن مع شفة الرتكيب (2

All dimensions in mm
Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 / 105 / 205 V DC
1) Min. and max. rated torque range. Please see the table in the P.12

2) Weight with mounting flange

جميع األبعاد بامللم

Keyway acc. إىل DIN 6885/1

الجهد القيايس 24/105/205 فولت تيار مستمر

All dimensions in mm
Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 / 105 / 205 V DC

الفرامل املطبقة بالزنربك Spring Applied Brakes

(kg) وزن
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املجسم
Assembly

القطع
Ports

ضبط عزم الدوران
Torque Setting

تصاعد شفة
Mounting Flange

مانويل االفراج عن رود
Manuel Release Rod

شفة الضغط
Pressure Flange

الجزء الثابت
Stator

 نابض
Spring

دبوس
Pin

لفه
Coil

املركز رئييس
Hub

صامولة ضبط عزم الدوران
Torque Adjustment Nut

الجمعية الرتباس
Assembly Bolt

صامولة تعديل عزم الدوران
Torque Adjustment Nut

SHT

تعديل الجوز
Adjustment Nut

 يا الدائري
O-Ring

الدوار
Rotor
بطانة

Lining

يف نفس الجسم. ميكننا القيام بذلك باستخدام برغي ضبط عزم الدوران املوجود عىل

.الفرامل. األبعاد املرجعية وقيم عزم الدوران املقابلة لهذه العملية عىل النحو التايل

In YBF Series brakes, we can obtain different torque values in the 
same body. We can do this with the torque adjustment screw on the 
brake. The reference dimensions and corresponding torque values for 
this process are as follows.

نوع التربيد

نوع غري تربيد

Cooling Type

Non-Cooling Type

(درع تركيب الفرامل (أو شفة الرتكيب - 1
هيأ - 2
كاما - 3
بطانة - 4
الفرامل - 5
الجمعية الرتباس - 6
ذراع التوصيل - 7
رمح الجمعية الرتباس - 8
 املروحة -                 9
غطاء حامية الفرامل - 10
تعديل الجوز - 11
حلقة الكباس - 12

 ،AEM، ELK، GAMAK، OMEGA) .يتم توصيل درع تثبيت الفرامل املناسب باملحرك

SIEMENS، VOLT، WATT) برصف النظر عن هذه العالمات التجارية ، فتحات مناسبة 

 ملحور اتصال يتم حفر شفة الرتكيب عىل غطاء املحرك. تصاعد شفة مثبتة عىل الغطاء مع

 الرتباس. يتم وضع الرتس عىل عمود املحرك ، واملفتاح املوجود يف الفتحة. يتم وضع الحلقة

 املفاجئة يف تجويفها عىل عمود املحرك 1) الحذاء مثبت عىل الرتس. جسم الفرامل يتم وضعها

 عىل درع التثبيت أو شفة التثبيت وفًقا لذلك مع محاور التوصيل ومثبتة مبسامري التوصيل.

 عىل النحو املحدد يف (SHB) باستخدام صواميل الضبط ، يتم ضبط فجوة هواء عمل الفرامل

 الجدول الفني. تم إدخال عمود املروحة يف عمود املحرك عن طريق املرور عرب جسم الفرامل

 يتم تثبيت املروحة عىل العمود)يتم وضع غطاء حامية الفرامل (imbus. 2 وثابتة مع الرتباس

ـ + و  on - وتثبيته بواسطة 4 براغي. 2) الفرامل يتم توصيل أطراف الكبالت باألطراف املحددة ك

ل ـ ~ وفًقا للمعدِّ  املعدل دون فصل االتجاه. سيكون التيار البديل يتم توفريه لألطراف املحددة ك

.مستعملة والفرامل جاهزة

صالح فقط لتجميع الفرامل من النوع غري املربد ( 1
صالحة فقط لتجميع الفرامل من النوع املربد (2

1 - Brake Mounting Shield (or Mounting Flange)
2 - Gear
3 - Key
4 - Shoe
5 - Brake
6 - Assembly Bolt
7 - Propeller Shaft
8 - Shaft Assembly Bolt
9 - Propeller
10 - Brake Protection Cap 
11 - Piston Ring
12 - Adjustment Nut

The appropriate brake mounting shield is attached to the motor. 
(AEM, ELK, GAMAK, OMEGA, SIEMENS, VOLT, WATT) Apart from 
these brands, holes that suitable for the connection axis of the 
mounting flange are drilled on the motor cover. Mounting flange 
is fixed on the cover with bolt.  The gear is placed on the motor 
shaft, and the key on the slot. The snap ring is placed in its recess 
on the motor shaft.1) The shoe is fitted on the gear. The brake body 
is placed on the mounting shield or mounting flange in accord-
ance with the connecting axes and fastened with the connecting 
bolts. With the adjustment nuts the brake working air gap  (SHB) 
is adjusted as specified in the technical table. The propeller shaft 
is inserted into the motor shaft by passing through the brake 
body and fixed with the imbus bolt.2) The propeller is mounted 
on the shaft.2) The brake protection cap is placed and fixed with 
4 screws.2) The brake cable ends are connected to the terminals 
specified as + and - on the rectifier without direction separation. 
Alternative current will be supplied to the terminals specified as ~ 
according to the rectifier used and the brake is ready.
1) Valid for non-cooled type brake assembly.
2) Valid for cooled type brake assembly.

معدات التجميع ASSEMBLING EQUIPMENTS

13
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اختيارية أجزاء
Optional  Parts

تصاعد درع
 و SIEMENS و OMEGA و GAMAK و ELK و AEM دروع التثبيت املصممة خصيًصا ملحركات

VOLT و WATT واملعالجة يف منشآت منتجاتنا الخاصة تستخدم لتجميع الفرامل.

تصاعد شفة
 يف الحاالت التي ال يوجد فيها سطح احتكاك مناسب ، ميكن إنشاء منطقة احتكاك باستخدام شفة

.متصاعدة

غبار حلقة الحامية
 حلقة حامية الغبار تحمي بشكل كبري سطح االحتكاك ضد الرطوبة واألوساخ والغبار. يتم استخدام

 حلقة الحامية من الغبار عن طريق تركيبها يف فتحاتها عىل جسم الفرامل وعىل درع التثبيت أو شفة

.التثبيت

خارجي مروحة
 يجب استخدام تطبيق املروحة الخارجية يف املحركات التي تبدأ وتتوقف بشكل متكرر ، يف األنظمة

 ذات املحركات أو حيث تكون درجة الحرارة عالية من خالل خلق تأثري تربيد عىل كل من الفرامل

.واملحرك ، فإنه يخفف من التأثري البيئي ويوفر مزيًدا من الكفاءة وطول العمر

املجسم مشرتك كهربايئ
 مع هذه األجزاء املنتجة خصيًصا ، يتم تركيب أجهزة التشفري عىل جسم الفرامل وتوصيلها بعمود

.املحرك من خالل جسم الفرامل. يوىص أيًضا بتطبيق املروحة الخارجية ألجهزة التشفري

MOUNTING SHIELD

Mounting shields designed specially for AEM, ELK, GAMAK, OMEGA, SIE-
MENS, VOLT, WATT brand motors and processed in our own product facil-
ities are used for assembling of the brakes.

MOUNTING FLANGE

In cases, where there is no suitable friction surface, friction area can be cre-
ated by using mounting flange.

ANILLO DE PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

El anillo de protección contra el polvo protege en gran medida la superficie 
de fricción contra la humedad, la suciedad y el polvo. El anillo de protección 
contra el polvo se utiliza encajándolo en sus ranuras en el cuerpo del freno 
y en el protector de montaje o brida de montaje.

MANUEL RELEASE ROD

The manual release rod serves to manually release the brake by hand. Af-
ter the operation, it automatically returns to its base position by force of  the 
spacers connected. It can also be retrofitted.

EXTERNAL FAN
External fan application should be used in motors that start and stop fre-
quently, in systems with drives or where the temperature is high. By creat-
ing a cooling effect on both the brake and the motor, it mitigates the envi-
ronmental impact, provides more efficiency and longevity.

ENCODER ASSEMBLY ADAPTER

With these specially produced parts, encoders are fitted on the brake body 
and connected to the motor shaft through the brake body. External fan ap-
plication is also recommended for encoders.

A

A

تبديل التطبيق
Switch Application

 يستخدم هذا عندما تكون هناك حاجة ملالحظة فجوة الهواء. إنه يوفر لنا مراقبة الوقت الذي

 تزداد فيه فجوة الهواء مام يجعل النظام ال يتحرر ويرتك املحرك يعمل عىل الفرامل. تم تصميم

 ال يؤثر عليهم الغبار والرطوبة. ميكن تطبيق .IP 65 املفاتيح املستخدمة للفرامل وفًقا ملعيار

 هذا عىل جميع النامذج. ال يتجاوز القطر قطر املكابح عند تجميعها. من املمكن أيًضا الضغط

.عىل املفتاح يف جسم الفرامل

This is used when there is a need to observe the air gap (SHB). It 
provides us to observe the time when the air gap gets higher which 
makes the system not to release and let the motor work on brake. 
The switches used for the brakes are designed to IP 65 standard. 
Dust and humidity does not affect them. This can be applied to 
all the models. The diameter does not exceed the brakes diame-
ter when assembled. It is also possible to apply the switch into the 
brake body.

Switches;
Micro Switch
Proximity Switch

تبديل التطبيق SWITCH APPLICATION

15

مجهري مفتاح كهربايئ

القرب مفتاح كهربايئ

الفرامل املطبقة بالزنربك Spring Applied Brakes

مانويل تحرير قضيب
 يعمل قضيب التحرير اليدوي عىل تحرير الفرامل يدويًا. بعد العملية ، يعود تلقائيًا إىل موضعه

.األسايس بقوة الفواصل املتصلة. ميكن أيًضا تعديله
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اختيار الفرامل
Brake Selection

معلومات تقنية
Technical Data

P
n

YBF-03

Motive Power (kW) / القوة املحركة :
Revolutions per Minute (rpm) / ثورة كل دقيقة :
Required Torque (Nm) / عزم الدوران املطلوب :
Rated Brake Torque (Nm) / تصنيف عزم الدوران الفرامل :
Coefficient for Safety / عامل األمان :

 (K=2) .يوىص باستخدام املكابح حسب املحركات. يعتمد معامل األمان عىل 2 
Recommended brakes according to the engines. Coefficient for safety is based on 2. (K=2)

: 1,5 kW
: 1500 rpm

Calculation Example  عملية حسابية مثال

Recommended Brake  يوىص بفرامل

Coefficient for safety (K) is recommended to be 2.5 for 
loading applications and 1.5 for the rest.

.للتحميل تطبيقات و 1.5 للباقي 2.5 (K) يوىص بأن يكون معامل األمان

.متوسط   القيم الناتجة عن االختبارات باستخدام 205 فولت تيار مستمر. الفرامل. من فضلك اطلب دعم القيم الحالية
Average values resulting from tests with 205 V DC. brakes. Please ask for support for current values.
Minimum permissible lining thickness [mm] الحد األدىن سمك بطانة يجوز (1

Engaging Time وقت االنخراط
TF 0.90 الوقت من فصل التيار إىل
Time from disconnection of the current to reach 0,90 TF

Rise Time ارتفاع الوقت
TF الوقت من عزم الدوران يعزز الوصول 0.90

Time from the torque boost to reach 0,90 TF

Delay Time وقت االنخراط
الوقت من فصل التيار إىل زيادة عزم الدوران
Time from disconnection of the current to the torque boost

Slip Time (t3 [ms]) / وقت االنزالق

.الوقت من بداية عزم الدوران إىل لحظة املزامنة
Time from the start of the torque boost to the moment
of synchronization.

J 
Tf
Tl
n

Moment of Inertia (kgm2) / لحظة من الجمود :
Required Torque (Nm) / عزم الدوران املطلوب :
Load Torque (Nm) / تحميل عزم الدوران :
Motor Revolution (rpm) / ثورة املحرك :

Release Time وقت اإلصدار
TF الوقت من اتصال التيار إىل النقصان 0,10

Time from connection of the current to decrease 0,10 TF

P
n
T
T
K

R

F

تردد التبديل
Switching Frequency

1

10

100

1000

10000

100000

1 10 100 1000 10000

Q
 (J

ou
le

)

Sh (1/h)

 تتحول الطاقة الحركية إىل حرارة عندما يتباطأ الحمل ويتحول تؤثر عزم الكتلة من القصور الذايت عىل

 محور دوران الفرامل. كمية ميكن أن تؤثر الحرارة التي يتم الوصول إليها عىل عمل الفرامل. لذلك ،

 خيارات الفرامل يجب أال يتم ذلك فقط وفًقا لعزم الكبح املطلوب ، ولكن أيًضا وفًقا لحالة التشغيل.

 الحد األقىص املسموح به القيم املحددة يف الجدول املوجود عىل اليسار ، اعتامًدا عىل التبديل الرتدد

 ال يجب تجاوزه. القيم املسموح بها عند الرسعة القصوى والتوقف يف حاالت الطوارئ أقل بكثري من

.تلك مبني عىل الرسم البياين

Kinetic energy turns into heat when the load slows down and the 
mass moment of inertia affects the brake spindle. The amount of heat 
reached can affect brake operation. Therefore, brake choices should 
be made not only according to the required braking torque, but also 
according to the operating state. The maximum permissible values 
specified in the table on the left, depending on the Switching Frequen-
cy, should not be exceeded. The permitted values at maximum speed 
and emergency stops are considerably lower than those indicated on 
the graph.

الفرامل املطبقة بالزنربك Spring Applied Brakes

قوة املحرك إطار جسم املحرك

قوة التوقف يف حاالت الطوارئ القصور الذايت تبديل األوقات
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 تتطلب الفرامل الكهرومغناطيسية أحادية الطور تياًرا مبارًشا بسبب مبدأ عملها.

 الدوائر التي تنقل الجهد البديل إىل الخرج تسمى دوائر املقوم. العنارص األساسية

 التي تؤدي وظيفة التصحيح يف هذه الدوائر هي الثنائيات شبه املوصلة. دوائر املعدل

.مقسمة إىل فئتني مثل نصف املوجة وموجة كاملة

• انخفاض الجهد املنخفض

• تيار ترسب منخفض

• قدرة عالية الحالية

• التخميد عايل التيار / الجهد

• عنارص إلكرتونية لرتكيب السطح

• RoHS متوافق مع

• (مليون تشغيل/إيقاف (تم اختباره 1

 تم تحسني وحدات املعدل الكهرومغناطييس باستخدام الجيل الجديد من الثنائيات شبه

 املوصلة ذات السعة الحالية العالية. يتم إنتاج الثنائيات ، التي يتم رشاؤها بأمان من

 الرشكات املصنعة ألشباه املوصالت التي ال تتنازل عن جودتها ، باستخدام تقنية سلسلة اآللة

 دون ملسها. باإلضافة إىل ذلك ، تم تصميم دارات املعدل لتوفري جهد مستمر للتيار املستمر

 للفرامل الخاصة بك والتي ستحتاجها يف أصعب الظروف لسنوات عديدة بسبب عنارص

.الحامية اإللكرتونية املستخدمة يف جانب اإلدخال واإلخراج من الدائرة

Electromagnetic single-phase brakes require direct current due to 
their working principle. Circuits that transfer the alternative voltage 
to the output are called Rectifier Circuits. The basic elements that 
perform the rectification function in these circuits are semiconduc-
tor diodes. Rectifier circuits are divided into two classes as Half 
Wave and Full Wave.

• Low voltage drop
• Low leakage current
• High current capacity
• High current / voltage damping
• Surface mounting electronic elements
• RoHS Compliant
• > 1 Million on/off (tested)

EMF Rectifier Modules are optimized by using new generation 
semiconductor diodes with high current capacity. Diodes, which 
are purchased safely from semiconductor manufacturers that do 
not compromise on their quality, are produced with the machine 
string technique without touching. In addition, the rectifier circuits 
are determined to provide uninterrupted DC voltage to your brake 
that you will need in the most difficult conditions for many years 
due to electronic protection elements used on the input and output 
side of the circuit.

املنتج مواصفات FEATURES

مخططات األسالك
Wiring Diagrams

 تبديل التيار املرتدد
AC SWITCHING

DC تبديل

DC SWITCHING
AC AC

املعدل
Rectifier

املعدل
Rectifier

الفرامل
Brake

الفرامل
Brake

موجة كاملة
Full-Wave

موجة كاملة
Full-Wave

موجة كاملة
Full-Wave

مزود الطاقة
Power Supply

24 V AC

مزود الطاقة
Power Supply

24 V AC

مزود الطاقة
Power Supply

48 V AC

Halbwelle
Half-Wave

Halbwelle
Half-Wave

Halbwelle
Half-Wave

موجة كاملة
Full-Wave

205 V DC الفرامل

205 V DC Brake

205 V DC الفرامل

205 V DC Brake

205 V DC الفرامل

24 V DC Brake
205 V DC الفرامل

24 V DC Brake
205 V DC الفرامل

24 V DC Brake

205 V DC الفرامل

205 V DC Brake

205 V DC الفرامل

205 V DC Brake

اتصال دلتا
Delta Connection

اتصال دلتا
Delta Connection

اتصال ستار
Star Connection

اتصال ستار
Star Connection

موجة كاملة
Full-Wave

مفاتيح املوجة الكاملة
Full-Wave Switched

مفاتيح املوجة الكاملة
Full-Wave Switched

205 V DC الفرامل

205 V DC Brake

205 V DC الفرامل

205 V DC Brake

205 V DC الفرامل

205 V DC Brake

اتصال دلتا
Delta Connection

اتصال دلتا
Delta Connection

موجة كاملة
Full-Wave

205 V DC الفرامل

205 V DC Brake

اتصال ستار
Star Connection

اتصال ستار
Star Connection

مزود الطاقة
Power Supply

48 V AC

Halbwelle
Half-Wave

205 V DC الفرامل

24 V DC Brake

صالح لجميع صناديق املعدل مع 4 أعمدة. *

*Valid for all rectifier boxes with 4-pole.

مقومات Rectifiers

أقىص جهد تيار مستمر

RMS أقىص جهد

درجة حرارة تشغيل الصامم الثنايئ

الحد األقىص لتيار اإلخراج

توصيل حراري

أقىص انخفاض الجهد/الصامم الثنايئ

درجة حرارة تشغيل الدائرة

قيمة التخميد

مقوم املوجة الكاملة مقوم نصف املوجة

مثال Beispiel

الفرامل

Bremsen

Alternativer Strom Alternativer Strom

Volle Welle Gleichrichter Ausgang Halbwelle Gleichrichter Ausgang

Full Wave / موجة كاملة

Full Wave / موجة كاملة Full Wave / موجة كاملة

Full Wave / موجة كاملة

Full Wave / موجة كاملة

Full Wave / موجة كاملة

Full Wave / موجة كاملة

Half Wave / نصف موجة

Half Wave / نصف موجة

Half Wave / نصف موجة

Half Wave / نصف موجة

Half Wave / نصف موجة

Half Wave / نصف موجة

Half Wave / نصف موجة

Half Wave / نصف موجة

Half Wave / نصف موجة

Half Wave / نصف موجةHalf Wave / نصف موجة

AC الجهد AC الجهد AC املعدلالجهد املعدل لفائف الجهداملعدل لفائف الجهد لفائف الجهد
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8 Nm. - 120 Nm.

DEX Series brakes have been made with capsule module and IP66 
housing protection in order to suitable for ZONE 1 and ZONE 21 
hazardous environments. Its are an explosionproof and non-flam-
mable braking systems that can be easily installed with 4 bolts 
around the motor or gearbox in compliance with IEC flange and 
shaft standards, which is activated by controlled or uncontrolled 
power cuts with Spring Applied Brake (YBF) it contains within the 
capsule module. It is used to keep the moving shafts in the desired 
position and stop the inertia of rotation for safe operation.

• Production in 7 Different Sizes Between 4 Nm. and 160 Nm.
• Suitable for Zone 1 and Zone 21 Working Environment
• IP65 Housing Protection
• Long Life Asbestos-Free Lining
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation
• Optional Manual Release Rod and Switch Application

The system, which is braked when there is no electrical energy, pulls 
the pressure flange to the body by defeating the pressure springs 
installed in the body with the magnetic field formed by the energy 
coming on the coil. The lining released by this gap (SHB) releases 
the spindle to which it is connected by a gear and key in the center. 
When it is desired to switch to the braking position, the effect of the 
magnetic field on the stator is removed by cutting the electricity. In 
this way, the installed springs move the pressure flange so that the 
lining is clamped between the mounting flange and the pressure 
flange and braking is performed.

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

Ex-Proof Brakes

ATEX مكابح

 IP65 باستخدام وحدة كبسولة وحامية مبيت DEX تم تصنيع فرامل سلسلة

 إنها أنظمة فرملة مقاومة لالنفجار .ZONE 21 و ZONE 1 لتناسب البيئات الخطرة

 وغري قابلة لالشتعال ميكن تثبيتها بسهولة باستخدام 4 مسامري حول املحرك أو علبة

 شفة وعمود ، والتي يتم تنشيطها عن طريق انقطاع التيار IEC الرتوس وفًقا ملعايري

 الذي Spring Applied Brake (YBF) الكهربايئ املتحكم فيه أو غري املنضبط مع

 يحتوي عليه داخل وحدة الكبسولة. يتم استخدامه للحفاظ عىل األعمدة املتحركة يف

.املوضع املطلوب وإيقاف القصور الذايت للدوران من أجل التشغيل اآلمن

• إنتاج يف 7 مقاسات مختلفة بني 4 نانومرت. و 160 نيوتن مرت

• مناسبة للمنطقة 1 واملنطقة 21 بيئة العمل

IP65 حامية السكن •

• بطانة طويلة األمد خالية من األسبستوس

• (درجة مئوية 185) H لفائف العزل من الفئة

• األجزاء املعدنية املطلية الخاصة

• عملية هادئة

• قضيب التحرير اليدوي االختياري وتطبيق التبديل

 يسحب النظام ، الذي يتم فرامله يف حالة عدم وجود طاقة كهربائية ، شفة الضغط

 إىل الجسم عن طريق التغلب عىل نوابض الضغط املثبتة يف الجسم باملجال

 املغناطييس املتشكل من الطاقة القادمة عىل امللف. تُطلق البطانة الصادرة عن هذه

 الفجوة املغزل الذي تتصل به بواسطة ترس ومفتاح يف املركز. عند الرغبة يف التبديل

 إىل وضع الكبح ، يتم إزالة تأثري املجال املغناطييس عىل الجزء الثابت عن طريق

 قطع الكهرباء. بهذه الطريقة ، تحرك الينابيع املثبتة شفة الضغط بحيث يتم تثبيت

.البطانة بني شفة الرتكيب ويتم تنفيذ شفة الضغط والفرملة

املنتج مواصفات

العمل مبدأ
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جميع األبعاد بامللم

Keyway acc. إىل DIN 6885/1

الجهد القيايس 24/105/205 فولت تيار مستمر

الحد األدىن واألقىص ملدى عزم الدوران املقنن. يرجى االطالع عىل الجدول يف الصفحة 12  (1

• Mining    • Treatment Facilities
• Refineries   • Subway and Underground
• Silos    • Power Plants
• Marine Applications  • Special Projects
• Dye Plants

All dimensions in mm
Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 / 105 / 205 V DC
1) Min. and max. rated torque range. Please see the table in the P.12

ATEX مكابح Ex-Proof Brakes

التطبيق مجاالت
Application Areas

• محطات توليد الطاقة

• املصايف

• صوامع

• التعدين

• التطبيقات البحرية

 • نباتات الصبغ

 • مرتو االنفاق ومرتو االنفاق

 • مرافق معالجة

 • مشاريع خاصة

DEX سلسلة
DEX Series

(Kg) وزن
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معلومات تقنية
Technical Data

تردد التبديل
Switching Frequency

1

10

100

1000

10000

100000

1 10 100 1000 10000

Q
 (J

ou
le

)

Sh (1/h)

الذايت القصور  كتلة  عزم  وتؤثر  الحمل  يتباطأ  عندما  حرارة  إىل  الحركية  الطاقة   تتحول 

 عىل محور دوران الفرامل. ميكن أن تؤثر كمية الحرارة التي يتم الوصول إليها عىل عمل

 الفرامل. لذلك ، يجب إجراء اختيارات املكابح ليس فقط وفًقا لعزم الكبح املطلوب ، ولكن

 أيًضا وفًقا لحالة التشغيل. يجب عدم تجاوز الحد األقىص للقيم املسموح بها املحددة يف

 الجدول عىل اليمني ، اعتامًدا عىل تردد التبديل. القيم املسموح بها عند الرسعة القصوى

.والتوقف يف حاالت الطوارئ أقل بكثري من تلك املوضحة يف الرسم البياين

Kinetic energy turns into heat when the load slows down and the 
mass moment of inertia affects the brake spindle. The amount of heat 
reached can affect brake operation. Therefore, brake choices should 
be made not only according to the required braking torque, but also 
according to the operating state. The maximum permissible values 
specified in the table on the left, depending on the Switching Frequen-
cy, should not be exceeded. The permitted values at maximum speed 
and emergency stops are considerably lower than those indicated on 
the graph.

وضع العالمات عىل املنتجات
Product Labeling 

ATEX مكابح Ex-Proof Brakes

.متوسط   القيم الناتجة عن االختبارات باستخدام 205 فولت تيار مستمر. الفرامل. من فضلك اطلب دعم القيم الحالية
Average values resulting from tests with 205 V DC. brakes. Please ask for support for current values.
Minimum permissible lining thickness [mm] الحد األدىن سمك بطانة يجوز (1

Engaging Time وقت االنخراط
TF 0.90 الوقت من فصل التيار إىل
Time from disconnection of the current to reach 0,90 TF

Rise Time ارتفاع الوقت
TF الوقت من عزم الدوران يعزز الوصول 0.90

Time from the torque boost to reach 0,90 TF

Delay Time وقت االنخراط
الوقت من فصل التيار إىل زيادة عزم الدوران
Time from disconnection of the current to the torque boost

Slip Time (t3 [ms]) / وقت االنزالق

.الوقت من بداية عزم الدوران إىل لحظة املزامنة
Time from the start of the torque boost to the moment
of synchronization.

J 
Tf
Tl
n

Moment of Inertia (kgm2) / لحظة من الجمود :
Required Torque (Nm) / عزم الدوران املطلوب :
Load Torque (Nm) / تحميل عزم الدوران :
Motor Revolution (rpm) / ثورة املحرك :

Release Time وقت اإلصدار
TF الوقت من اتصال التيار إىل النقصان 0,10

Time from connection of the current to decrease 0,10 TF

قوة التوقف يف حاالت الطوارئ تبديل األوقات
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0,4 Nm. - 140 Nm.

SMF series brakes are the same principle as Spring Applied Brakes 
(YBF Series). It provides the same precision operation in accord-
ance with the high operating speeds and precision of servo motors. 
It has a compact structure that does not require brake adjustment. 
It is used to hold the servo motor shaft in the desired position for 
safe operation.

• Production in 10 Different Sizes Between 0,4 Nm. and 140 Nm.
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Long Life Asbestos-Free Lining
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation Regime
• Compact Structure Without Brake Adjustment Required
• 24 V DC Standard Operating Voltage
• Optional Switch and Manual Release Rod Applications

The system, which is braked when there is no electrical energy, pulls 
the pressure flange to the body by defeating the pressure springs 
installed in the body with the magnetic field formed by the energy 
coming on the coil. The lining released by this gap (SHB) releases 
the spindle to which it is connected by a gear and key in the center. 
When it is desired to switch to the braking position, the effect of the 
magnetic field on the stator is removed by cutting the electricity. In 
this way, the installed springs move the pressure flange so that the 
lining is clamped between the mounting flange and the pressure 
flange and braking is performed.

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

Servo Motor Brakes

مكابحمحرك سريفو
 إنه .(YBF هي نفس مبدأ الفرامل املطبقة بالزنربك (سلسلة SMF فرامل سلسلة

 يوفر نفس العملية الدقيقة وفًقا لرسعات التشغيل العالية ودقة محركات املؤازرة.

 لديها هيكل مدمج ال يتطلب تعديل الفرامل. يتم استخدامه لتثبيت عمود املحرك

.املؤازر يف املوضع املطلوب للتشغيل اآلمن

• إنتاج يف 10 مقاسات مختلفة بني 0.4 نيوتن مرت. و 140 نيوتن مرت

• (درجة مئوية 185) H لفائف العزل من الفئة

• بطانة طويلة األمد خالية من األسبستوس

• األجزاء املعدنية املطلية الخاصة

• نظام التشغيل الهادئ

• فولت تيار مستمر جهد التشغيل القيايس 24

• هيكل مدمج بدون تعديل الفرامل مطلوب

 يسحب النظام ، الذي يتم فرامله يف حالة عدم وجود طاقة كهربائية ، شفة الضغط

 إىل الجسم عن طريق التغلب عىل نوابض الضغط املثبتة يف الجسم باملجال

 املغناطييس املتشكل من الطاقة القادمة عىل امللف. تُطلق البطانة الصادرة عن هذه

 املغزل الذي تتصل به بواسطة ترس ومفتاح يف املركز. عند الرغبة (SHB) الفجوة

 يف التبديل إىل وضع الكبح ، يتم إزالة تأثري املجال املغناطييس عىل الجزء الثابت عن

 طريق قطع الكهرباء. بهذه الطريقة ، تحرك الينابيع املثبتة شفة الضغط بحيث يتم

.تثبيت البطانة بني شفة التثبيت ويتم تنفيذ شفة الضغط والكبح

املنتج مواصفات

العمل مبدأ
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• Robotic Applications  • Automotive
• Medical Equipments  • Industrial Applications
• Printing Machines  • Special Projects
• Packaging Machines

SMF سلسلة
SMF Series

جميع األبعاد بامللم

Keyway acc. إىل DIN 6885/1

الجهد القيايس 24/105/205 فولت تيار مستمر

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC

مكابحمحرك سريفو Servo Motor Brakes

التطبيق مجاالت
Application Areas

 • السيارات

 • ماكينات الطباعة

 • معدات طبيه

 • ماكينات التعبئة والتغليف

• األنظمة الروبوتية

 • تطبيقات صناعية

(Kg) وزن
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7,5 Nm. - 1500 Nm. 7,5 Nm. - 3000 Nm.

مكابح كهرومغناطيسية براثن كهرومغناطيسية
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ABF series brakes are the systems that brakes on the shafts and 
connected loads with the power of the magnetic field generated 
when the electrical energy is applied.

ABK series clutches are the systems that transfer the motion on 
the shafts and connected loads by the power of the magnetic field 
formed when the electrical energy is applied.

1) Not valid for all brake size.1) غري صالح لجميع أحجام الفرامل. .غري صالح لجميع أحجام الفرامل (1 1) Not valid for all brake size.

• Production in 9 Different Sizes Between 7.5 Nm. and 1.500 Nm.
• Full System Compatibility with 3 Different Designs
• Fast Opening and Closing in Milliseconds
• Long Life Asbestos-Free Lining
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation Regime
• 24 V DC Standard Operating Voltage
• Braking Without Gaps
• Easy Mounting With 4 Axial Connection Holes

• Production in 10 Different Sizes Between 7.5 Nm. and 3.000 Nm.
• Full System Compatibility with 4 Different Designs
• Fast Opening and Closing in Milliseconds
• Long Life Asbestos-Free Lining
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation Regime
• 24 V DC Standard Operating Voltage

Braking is happened with the help of the pulling force provided by 
the magnetic field generated by the application of electrical en-
ergy. As a result of the disappearance of the magnetic field with 
the interruption of the electrical energy, the system is discharged 
again with the help of the spring mounted on the armature. The 
switching speeds in this system can be increased up to 10 times 
per second1) by means of special electronic circuits. Since there are 
friction systems, the working gap may increase due to the wear 
that occurs over time. The working gap should be checked at ap-
propriate intervals.

The clutch is provided with the help of the pulling force provided by 
the magnetic field generated by the application of electrical energy 
and the movement is transmitted to the opposite side. As a result of 
the disappearance of the magnetic field with the interruption of the 
electrical energy, the system is discharged again with the help of 
the spring mounted on the armature. Clutch and release speeds in 
this system can be increased up to 10 times per second1) by means 
of special electronic circuits. Since there are friction systems, the 
working gap may increase due to the wear that occurs over time. 
The working gap should be checked at appropriate intervals.

FEATURES
FEATURES

WORKING PRINCIPLE

WORKING PRINCIPLE

Electromagnetic Brakes مكابح كهرومغناطيسية Electromagnetic Cluthes  براثن كهرومغناطيسية

 هي األنظمة التي تعمل عىل الفرامل عىل األعمدة واألحامل ABF فرامل سلسلة

.املتصلة بقوة املجال املغناطييس املتولد عند تطبيق الطاقة الكهربائية

 هي األنظمة التي تنقل الحركة عىل األعمدة واألحامل املتصلة ABK قوابض سلسلة

.بواسطة قوة املجال املغناطييس املتكون عند تطبيق الطاقة الكهربائية

• إنتاج يف 9 مقاسات مختلفة بني 7.5 نانومرت. و 1.500 نيوتن مرت

• توافق كامل للنظام مع 3 تصاميم مختلفة

• فتح وإغالق رسيع يف أجزاء من الثانية

• بطانة طويلة األمد خالية من األسبستوس

• (درجة مئوية 185) H لفائف العزل من الفئة

• األجزاء املعدنية املطلية الخاصة

• نظام التشغيل الهادئ

• فولت تيار مستمر جهد التشغيل القيايس 24

• الكبح بدون ثغرات

 • سهلة الرتكيب مع 4 فتحات توصيل محورية

• .إنتاج 10 مقاسات مختلفة بني 7.5 نانومرت. و 3.000 نيوتن مرت 

• توافق كامل للنظام مع 4 تصاميم مختلفة

• فتح وإغالق رسيع يف أجزاء من الثانية

• بطانة طويلة األمد خالية من األسبستوس

• (درجة مئوية 185) H لفائف العزل من الفئة

• األجزاء املعدنية املطلية الخاصة

• نظام التشغيل الهادئ

• فولت تيار مستمر جهد التشغيل القيايس 24

 يحدث الكبح مبساعدة قوة السحب التي يوفرها املجال املغناطييس املتولد عن

 تطبيق الطاقة الكهربائية. نتيجة الختفاء املجال املغناطييس مع انقطاع الطاقة

 الكهربائية ، يتم تفريغ النظام مرة أخرى مبساعدة الزنربك املثبت عىل املحرك. ميكن

 زيادة رسعات التحويل يف هذا النظام حتى 10 مرات يف الثانية 1) عن طريق دوائر

 إلكرتونية خاصة. نظرًا لوجود أنظمة احتكاك ، فقد تزداد فجوة العمل بسبب التآكل

.الذي يحدث متأخر، بعد فوات الوقت. يجب فحص فجوة العمل عىل فرتات مناسبة

 يتم توفري القابض مبساعدة قوة السحب التي يوفرها املجال املغناطييس املتولد عن

 تطبيق الطاقة الكهربائية وتنتقل الحركة إىل الجانب اآلخر. نتيجة الختفاء املجال

 املغناطييس مع انقطاع الطاقة الكهربائية ، يتم تفريغ النظام مرة أخرى مبساعدة

 الزنربك املثبت عىل املحرك. ميكن زيادة رسعات القابض والتحرير يف هذا النظام حتى

 10 مرات يف الثانية عن طريق الدوائر اإللكرتونية الخاصة. نظرًا لوجود أنظمة احتكاك

 ، فقد تزداد فجوة العمل بسبب التآكل الذي يحدث مبرور الوقت. يجب فحص فجوة

.العمل عىل فرتات مناسبة

املنتج مواصفات
املنتج مواصفات

العمل مبدأ

العمل مبدأ
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ABF سلسلة الفرامل
ABF Series Brakes

ABF سلسلة الفرامل
ABF Series Brakes

جميع األبعاد بامللم

Keyway acc. إىل DIN 6885/1

الجهد القيايس 24/105/205 فولت تيار مستمر

عند الطلب عند الطلب

جميع األبعاد بامللم

Keyway acc. إىل DIN 6885/1

الجهد القيايس 24/105/205 فولت تيار مستمر

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC

.لجميع التصاميم

For all designs.

1.1 Design 1.2 Design 1.3 Design

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC

مكابح كهرومغناطيسية Electromagnetic Brakes

وزن 
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براثن كهرومغناطيسية Electromagnetic Clutches

ABF قوابض سلسلة
ABF Series Clutches

ABF قوابض سلسلة
ABF Series Clutches

1.1 Design 3.1 Design1.3 Design 3.3 Designغري الحاملة
Non-Bearing

 تحمل
Bearing

جميع األبعاد بامللم

Keyway acc. إىل DIN 6885/1

الجهد القيايس 24/105/205 فولت تيار مستمر جميع األبعاد بامللم

Keyway acc. إىل DIN 6885/1

الجهد القيايس 24/105/205 فولت تيار مستمر

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC

عند الطلب

عند الطلب

وزن وزن
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Brakes  الفرامل

Clutches  براثن

1.1 Design

1.1 Design 3.1 Design 3.3 Design

1.2 Design 1.3 Design

1.3 Design

• Automatic Door Systems  • Balancing Machines
• Turnstile Systems  • Automation Systems
• Conveyors   • Robotic Systems
• Strapping Machines  • Sorting Machines
• Winding Equipments  • Special Projects

مجموعات الفرامل الكهرومغناطيسية والقابض

القطع
Parts

محور حديد التسليح
Armature Hub

محور حديد التسليح
Armature Hub

حديد التسليح
Armature

حديد التسليح
Armature

 الدوار
Rotor

Electromagnetic Brake  مكابح كهرومغناطيسية

Electromagnetic Clutch  براثن كهرومغناطيسية

نابض
Spring

نابض
Spring

لفه
Coil

لفه
Coil

تحمل
Bearing

الجزء الثابت

Stator

بطانة
Coil

بطانة
Lining

الجزء الثابت

Stator

Electromagnetic Brakes and Clutches

التطبيق مجاالت
Application Areas

 • أنظمة الباب الدوار

 • آالت الربط

 • معدات اللف

 • أنظمة األبواب األوتوماتيكية  

 • آالت املوازنة

 • أنظمة األمتتة    

 • الناقلون

 • األنظمة الروبوتية

 • ماكينات الفرز
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7,5 Nm. - 480 Nm.

ABG series brake and clutch groups are the systems formed by the 
installation of Electromagnetic Brake (ABF) and Electromagnetic 
Clutch (ABK) products in the same body. These compact bodies 
are designed according to the size of the engine body. It provides 
mounting with standard IEC B5 and B14 flanges used in asynchro-
nous motors and gearboxes.

• Production in 7 Different Sizes Between 7,5 Nm. and 480 Nm.
• Fast Braking and Clutch
• Long Life Asbestos-Free Lining
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Special Coated Metal Parts
• Lightweight and Compact Structure (Aluminum Body)
• Quiet Operation Regime
• 24 V DC Standard Operating Voltage
• Special Design and Production up to 1.500 Nm. Torque
• Gapless and Non-Slip Opeartion
• Easy Mounting with Variable Foot and Flange Connection

When electric power is supplied to the system, the magnetic field is 
first activated on the brake side and the clutch is activated by de-
activating the brake according to the scenario of the system. Thus, 
the movement of the system is ensured in a controlled way. When 
the motion transmission in the system scenario is complete, the 
clutch is disengaged and the brake is reactivated to stop the move-
ment of the system. In principle, since the electric motor continues 
to run continuously without stopping and starting, the electric mo-
tor energy consumption decreases and does not have to be over-
come again by the inertia of the take-off.

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

Brake and Clutch Combinations

مجموعات الفرامل الكهرومغناطيسية والقابض

 هي األنظمة التي تم تشكيلها عن ABG مجموعات الفرامل والقابض من سلسلة

 والقابض الكهرومغناطييس (ABF) طريق تركيب منتجات الفرامل الكهرومغناطيسية

(ABK) يف نفس الجسم. تم تصميم هذه األجسام املدمجة وفًقا لحجم جسم 

 املستخدمة يف املحركات B14 و IEC B5 املحرك. إنه يوفر تركيبًا بحواف قياسية

.وصناديق الرتوس غري املتزامنة

• .إنتاج يف 7 مقاسات مختلفة بني 7،5 نيوتن مرت. و 480 نيوتن مرت

• الكبح الرسيع والقابض

• بطانة طويلة األمد خالية من األسبستوس

• (درجة مئوية 185) H عزل لفائف فئة

• األجزاء املعدنية املطلية الخاصة

• (هيكل خفيف الوزن ومضغوط (هيكل من األلومنيوم

• نظام التشغيل الهادئ

• فولت تيار مستمر جهد التشغيل القيايس 24

• تصميم خاص وإنتاج يصل إىل 1.500 نيوتن مرت. عزم الدوران

• عملية فجوة وعدم االنزالق

• سهلة الرتكيب مع قدم متغرية ووصلة شفة

 عندما يتم توفري الطاقة الكهربائية للنظام ، يتم تنشيط املجال املغناطييس أوالً عىل

 جانب الفرامل ويتم تنشيط القابض عن طريق إلغاء تنشيط الفرامل وفًقا لسيناريو

 النظام. وبالتايل ، يتم ضامن حركة النظام بطريقة محكومة. عند اكتامل نقل الحركة

 يف سيناريو النظام ، يتم فك تعشيق القابض وإعادة تنشيط الفرامل إليقاف حركة

 النظام. من حيث املبدأ ، نظرًا ألن املحرك الكهربايئ يستمر يف العمل بشكل مستمر

 دون توقف وبدء تشغيل ، فإن استهالك طاقة املحرك الكهربايئ ينخفض وال يلزم

.التغلب عليه مرة أخرى بسبب القصور الذايت لإلقالع

املنتج مواصفات

العمل مبدأ
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جميع األبعاد بامللم

Keyway acc. إىل DIN 6885/1

الجهد القيايس 24/105/205 فولت تيار مستمر

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage Brake: 24 V DC Clutch: 24 V DC

ABG سلسلة
ABG Series

رمح يف / رمح خارج
Shaft In / Shaft Out

تتحمل يف / تتحمل خارج
Bore In / Bore Out

 يف
In

 خارج
Out

 يف
In

 خارج
Out

جميع األبعاد بامللم

Keyway acc. إىل DIN 6885/1

الجهد القيايس 24/105/205 فولت تيار مستمر

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage Brake: 24 V DC Clutch: 24 V DC

ABG سلسلة
ABG Series

تتحمل يف / رمح خارج
Bore In / Shaft Out

  رمح يف / تتحمل خارج
Shaft In / Bore Out

مجموعات الفرامل الكهرومغناطيسية والقابض Brake and Clutch Combinations

 يف
In

 خارج
Out

 يف
In

 خارج
Out

عند الطلب عند الطلب
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• Automatic Door Systems  • Mechatronics Systems
• Turnstile Systems  • Balancing Machines
• Conveyors   • Winding Equipments
• Strapping Machines  • Automation Systems
• Automatic Filling Machines • Robotic Systems
• Transfer Machines  • Sorting Machines

أبعاد شفة
Flange  Dimensions

أبعاد شفة
Flange  Dimensions

.قم بفك الرباغي املوجودة عىل القدمني (1

.انزع القدمني (2

.تناسب الشفاه (3

.شل حركة الفلنجات عن طريق فك الرباغي (4

1)Unscrew the bolts on the feet.
2)Remove the feet.
3)Fit the flanges. 
4)Immobilize the flanges by screwing 
the bolts.

تجميع شفة

Flange Assembling

صندوق املحطة
Terminal Box

الفرامل
Brake

تحمل
Bearing

رمح اإلخراج
Output Shaft

أقدام
Feet

تحمل
Bearing

رمح اإلدخال
Input Shaft

التشبث
Clutch

الجسم
Body

ثقب التجميع
Assembly Hole

مجموعات الفرامل الكهرومغناطيسية والقابض Brake and Clutch Combinations

التطبيق مجاالت
Application Areas

 • ماكينات التعبئة التلقائية

 • أنظمة األبواب األوتوماتيكية

 • أنظمة الباب الدوار

 • آالت الربط

 • الناقلون

 • آالت النقل

 • أنظمة امليكاترونكس

 • آالت املوازنة

 • أنظمة األمتتة

 • معدات اللف

 • األنظمة الروبوتية

 • ماكينات الفرز

عند الطلب
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5 Nm. - 1000 Nm.

ABTF series brakes and ABTK series clutches provide increas-
ing or decreasing braking torque in linear ratio by giving variable 
electrical voltage. In this way, the controllable counter brake torque 
force can be applied in different systems.

• Production in 8 Different Sizes Between 5 Nm. and 1.000 Nm.
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation Regime
• 0 – 24 V DC Standard Operating Voltage Range
• Easy Installation
• Optional External Fan Application

The frictional force generated from the metal powder which is 
magnetised by electromagnetic force and filling between the em-
bedded rotor part and the stationary stator part constitutes the 
main torque of the brake. In this way, depending on the electrical 
energy supplied in the 0-24 V DC range, a controllable, linearly in-
creasing or decreasing torque force is obtained.

ABT Series products can be used both as brakes and as clutches. 
ABTF series powder brakes are converted to ABTK series clutches 
with mounted special parts and Slip Ring. Its have the same work-
ing principle as the ABTF series brakes and have a standard work-
ing voltage range of 0-24 V DC.

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

POWDER CLUTCHES

Powder Brakes and Clutches

مكابح البودرة
 زيادة أو نقصانًا يف عزم الكبح يف ABTK وقوابض سلسلة ABTF توفر فرامل سلسلة

 النسبة الخطية عن طريق إعطاء جهد كهربايئ متغري. وبهذه الطريقة ، ميكن تطبيق

.قوة عزم الفرامل املضادة التي ميكن التحكم فيها يف أنظمة مختلفة

• إنتاج 8 مقاسات مختلفة بني 5 نانومرت. و 1.000 نيوتن مرت

• (درجة مئوية 185) H لفائف العزل من الفئة

• األجزاء املعدنية املطلية الخاصة

• نظام التشغيل الهادئ

• فولت تيار مستمر نطاق جهد التشغيل القيايس 0-24

• سهل الرتكيب

• تطبيق اختياري للمروحة الخارجية

 تشكل قوة االحتكاك الناتجة عن املسحوق املعدين املمغنط بالقوة الكهرومغناطيسية

 والتعبئة بني الجزء الدوار املضمن والجزء الثابت الثابت عزم الدوران الرئييس

 للفرامل. بهذه الطريقة ، اعتامًدا عىل الطاقة الكهربائية املوفرة يف نطاق 24-0 فولت

.تيار مستمر ، يتم الحصول عىل قوة عزم ميكن التحكم فيها أو زيادة أو تناقص خطي

 كمكابح وكقوابض. يتم تحويل مكابح ABT Series ميكن استخدام منتجات

 مع أجزاء خاصة مركبة ABTK إىل قوابض سلسلة ABTF املسحوق من سلسلة

 ولها نطاق جهد عمل ABTF وحلقة منزلقة. لها نفس مبدأ العمل مثل فرامل سلسلة

.قيايس من 24-0 فولت تيار مستمر

املنتج مواصفات

العمل مبدأ

براثن املساحيق
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Gebrauchsmusterregistrierung
Utility Model Registration
No: TR 2016 11839 Y 

• Printing Machines  • Special Systems
• Textile Machines   • Tension Control
• Simulation Systems  • Torque Control
• Test Systems   • Speed Control

ABTF سلسلة
ABTF Series

جميع األبعاد بامللم

Keyway acc. إىل DIN 6885/1

الجهد القيايس 24/105/205 فولت تيار مستمر

الحد األدىن واألقىص ملدى عزم الدوران املقنن. يرجى االطالع عىل الجدول يف الصفحة 51  (1

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC

1) Please see diagrams in the P.51

مكابح البودرة Powder Brakes

التطبيق مجاالت
Application Areas

 • ماكينات الغزل والنسيج

 • أنظمة االختبار

 • السيطرة عىل التوتر

 • ماكينات الطباعة 

 • التحكم يف عزم الدوران 

 • التحكم يف الرسعة

 • أنظمة املحاكاة

 • آالت معالجة األسالك

 • األنظمة الخاصة

عند الطلب

قوةوزن
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القطع
Ports

مروحة خارجية
External Fan

تجميع حفرة
Assembling Hole

تحمل
Bearing

التغطية
Cover

لفه
Coil

 الجزء الثابت
Stator الجزء الثابت

Stator

الدوار
Rotor

50

 ميكن أن تصل إىل درجات حرارة عالية ، ABTF نظرًا ملبدأ عمل مكابح املسحوق من سلسلة

البيئية الظروف  ذات  املناطق  يف  خارجية  مروحة  استخدام  يجب  العمل.  بيئة  عىل   اعتامًدا 

 القاسية أو درجات الحرارة املرتفعة. من خالل خلق تأثري تربيد كبري عىل الفرامل ، فإنه يخفف

.من التأثري البيئي ويوفر املزيد من الكفاءة وطول العمر

Due to the working principle of ABTF series powder brakes, its 
could reach high temperatures depending on the working environ-
ment. External fan application should be used in areas with harsh 
environmental conditions or high temperature. By creating consid-
erable cooling effect on the brake, it eases the environmental im-
pact, provides more efficiency and longevity.

خارجي معجب EXTERNAL FAN

مخططات عزم الدوران
Torque Diagrams

.قد تختلف عزم الدوران املحدد حسب بيئة العمل

.رشوط االختبار: 25 درجة مئوية ، 100 دورة يف الدقيقة ، 10 دقائق

Rated torques specified may vary depending on the working environment.
Test Conditions: 25 °C, 100 rpm, 10 min.

مكابح البودرة Powder Brakes
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الصيغ
Formulas

.Dynamic Torque - min./max عزم الدوران الدينامييك -
 Total Inertia Load إجاميل تحميل الجمود -
Revolutions Per Minute ثورة كل دقيقة -
.Revolutions Per Minute - min./max ثورة كل دقيقة -
 Braking Time وقت الكبح -
 Texture Speed يرتدي الرسعة -
.Texture Tension - min./max توتر األنسجة -
.Roll Diameter - min./max قطر اللفة -
 Heat Dissipation in Continuous Slipping تبديد الحرارة يف االنزالق املستمر -
 Clutch’s Heat Dissipation in Continuous Slipping تبديد حرارة القابض يف االنزالق املستمر -
.Roll Weight - max وزن اللفة -
.Roll Radius - max لفة الشعاع -
 Texture Tension Per Centimeter يرتدي الجهد لكل سنتيمرت -
.Texture Width  - min./max عرض امللمس -

J = m.r2/2 - لفة القصور الذايت Roll Inertia (kgm2)
n = v/( π · D max/min) - ثورة كل دقيقة Revolutions Per Minute (rpm)

v = π · D · n - يرتدي الرسعة Texture Speed (m/min)

 .max توتر األنسجة
Texture Tension max.

.min توتر األنسجة
Texture Tension min.

.max عزم الدوران الدينامييك
Dynamic Torque max.

.min عزم الدوران الدينامييك
Dynamic Torque min.

.min ثورة كل دقيقة
Revolutions per Minute min.

.max ثورة كل دقيقة
Revolutions per Minute max.

تبديد الحرارة يف االنزالق املستمر
Heat Dissipation in Continuous Slipping

تبديد حرارة القابض يف االنزالق املستمر
Clutch’s Heat Dissipation in Continuous Slipping

Emergency Stop  التوقف يف حاالت الطوارئ
Recommended Brake يوىص بفرامل

Aluminiumfolie Aluminium Foil
Dicke Thickness 40 µ

.min عزم الدوران الدينامييك
Dynamic Torque min.

 تُفضل فرامل املسحوق يف التطبيقات التي تتطلب عزم دوران متغري. من املمكن فقط مع

 جهاز التحكم يف فرامل املسحوق عايل األداء أن توفر فرامل املسحوق مستويات عزم الدوران

.املطلوبة للمستهلك بأداء عاٍل

• نطاق جهد تشغيل واسع

• و / أو األجهزة الصناعية األخرى PLC ميكن التحكم فيها باستخدام

• مليل أمبري ، 10-0 فولت وإدخال مقياس الجهد 4-20

• قدرة عالية الحالية

• RoHS متوافق مع

• (TFD-01) النظام املعتمد عىل املعالجات الدقيقة

• (TFD-02) اتصاالت مودبوس

• (TFD-02) الضبط من القامئة باستخدام الشاشة ولوحة املفاتيح

Powder brakes are preferred in applications where variable torque 
is required. It is only possible with a high performance powder 
brake controller that powder brakes provide the desired torque lev-
els of the consumer with high performance.

• Wide Operating Voltage Range
• Controllable with PLC and/or Other Industrial Devices
• 4-20 mA, 0-10 V and Potentiometer Input
• High current capacity
• RoHS Compliant
• Microprocessor Based System1)
• Modbus Communication2)
• Setting from the Menu with the Screen and Keypad2)

FEATURES

.TFD-01 صالح للنموذج (1
.TFD-02 صالح للنموذج (2

1) Valid for model TFD-01.
2) Valid for model TFD-02.

مكابح البودرة املوصالت Frenos En Polvo Drivers  Powder Brake Drivers

املنتج مواصفات

املنتج مواصفات

 الحد األقىص لتيار اإلخراج (قصري
(املدى 8.3 مليل ثانية

تيار اإلخراج املستمر

وضع التشغيل - 3

 درجة حرارة الدائرة املحيطة

وضع التشغيل - 4

البدء والتوقف الخارجي

وضع التشغيل - 1

DC نطاق جهد الدخل

وضع التشغيل - 2

شاشة
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0,4 Nm. - 72 Nm.
DMF series brakes are braking systems when there is no electrical 
energy thanks to the natural magnets in the body. High magnetic 
force magnets allow braking in milliseconds.

• Production in 9 Different Sizes Between 0,4 Nm. and 72 Nm.
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation Regime
• High Sensitivity with Gapless Structure
• 24 V DC Standard Operating Voltage
• Easy Installation with 3 Different Connection Options

These systems, braking when there is no electrical energy, neutral-
ize the natural magnets contained in it when the electrical energy 
is supplied, thus ensuring that the spindle to which it is connected 
is idle.

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

Permanent Magnet Brakes  مكابح مغناطيسية دامئة

FRENOS IMÁN PERMANENTES
مكابح مغناطيسية دامئة

 هي أنظمة فرملة عندما ال توجد طاقة كهربائية بفضل DMF فرامل سلسلة

 املغناطيس الطبيعي يف الجسم. تسمح مغناطيسات القوة املغناطيسية العالية

.بالفرملة يف أجزاء من الثانية

• .إنتاج يف 9 أحجام مختلفة بني 0،4 نيوتن مرت. و 72 نيوتن مرت
• (درجة مئوية 185) H لفائف العزل من الفئة

• األجزاء املعدنية املطلية الخاصة
• نظام التشغيل الهادئ

• حساسية عالية مع هيكل بال فجوة
• فولت تيار مستمر جهد التشغيل القيايس 24
• سهولة التثبيت مع 3 خيارات اتصال مختلفة

 تعمل هذه األنظمة ، التي تعمل بالكبح يف حالة عدم وجود طاقة كهربائية ، عىل

 تحييد املغناطيس الطبيعي املوجود فيه عند إمداد الطاقة الكهربائية ، وبالتايل ضامن

.أن املغزل الذي يتم توصيله به خامالً

املنتج مواصفات

العمل مبدأ
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120 Nm. spezieller Entwurf
Special Design

PERMAG series braking and clutch groups, Permanent Mag-
net Brake (DMF) and Electromagnetic Clutch (ABK) products are 
formed by the installation of the same body. These compact bod-
ies are designed according to the size of the electric motor body. It 
provides mounting with standard IEC B5 and B14 flanges used in 
asynchronous motors and gearboxes.

• 120 Nm. One Size Special Design
• Fast Braking and Clutch
• Long Life Asbestos-Free Lining
• Class H Coil Insulation (185 °C)
• Special Coated Metal Parts
• Quiet Operation Regime
• 24 V DC Standard Operating Voltage
• Gapless and Non-slip Operation
• Easy Mounting with Variable Foot and Flange Connection

The electrical energy is supplied to the system on both the brake 
and the clutch side so that the clutch is activated at the same time. 
Thus, the movement of the system is ensured in a controlled way. 
When the motion transmission in the system scenario is complet-
ed, the electrical energy is cut off and the clutch is disabled and 
the system is stopped by braking by natural magnets. In princi-
ple, since the electric motor continues to run continuously without 
stopping and starting, the electric motor energy consumption de-
creases and does not have to be overcome again by the inertia of 
the take-off. In case of sudden voltage changes or power outages, 
braking of dangerous class machines (Guillotine shears) is enabled 
by natural magnets and danger is prevented.

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

مجموعات الفرامل والقابض املغناطيسية الدامئة
Permanent Magnet Brake and Clucth Comb.

 ومنتجات الفرامل ، PERMAG يتم تشكيل مجموعات الفرامل والقابض من سلسلة

 من خالل تركيب (ABK) والقابض الكهرومغناطييس (DMF) املغناطيسية الدامئة

 نفس الجسم. تم تصميم هذه األجسام املدمجة وفًقا لحجم جسم املحرك الكهربايئ.

 املستخدمة يف املحركات وصناديق B14 و IEC B5 إنه يوفر تركيبًا بحواف قياسية

.الرتوس غري املتزامنة

• نيوتن. تصميم خاص بحجم واحد 120
• الكبح الرسيع والقابض

• بطانة طويلة األمد خالية من األسبستوس
• (درجة مئوية 185) H لفائف العزل من الفئة

• األجزاء املعدنية املطلية الخاصة
• نظام التشغيل الهادئ

• فولت تيار مستمر جهد التشغيل القيايس 24
• عملية فجوة وعدم االنزالق

• سهلة الرتكيب مع قدم متغرية ووصلة شفة

 يتم توفري الطاقة الكهربائية للنظام عىل كل من الفرامل والقابض بحيث يتم تنشيط

 القابض يف نفس الوقت. وبالتايل ، يتم ضامن حركة النظام بطريقة محكومة. عند

 اكتامل نقل الحركة يف سيناريو النظام ، يتم قطع الطاقة الكهربائية وتعطيل القابض

 ويتم إيقاف النظام عن طريق الكبح بواسطة مغناطيس طبيعي. من حيث املبدأ ،

 نظرًا ألن املحرك الكهربايئ يستمر يف العمل بشكل مستمر دون توقف وبدء تشغيل

 ، فإن استهالك طاقة املحرك الكهربايئ ينخفض   وال يلزم التغلب عليه مرة أخرى من

 خالل القصور الذايت يف عملية االستالم. يف حالة حدوث تغريات مفاجئة يف الجهد

 الكهربايئ أو انقطاع التيار الكهربايئ ، يتم متكني الكبح يف املاكينات الخطرة (مقصات

.املقصلة) بواسطة املغناطيس الطبيعي ويتم منع الخطر

املنتج مواصفات

العمل مبدأ

مجموعات الفرامل والقابض املغناطيسية الدامئة










