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A EMF, que iniciou sua vida produtiva em 2006 com o objetivo 
de produzir Freios Aplicados Por Mola, entrou no setor com uma 
perspectiva inédita. Desde o primeiro dia de produção, ela adotou 
o princípio de máxima satisfação do cliente com a mais alta quali-
dade, entrega mais rápida e preço razoável. Dando uma nova vida 
ao setor, a EMF cresceu rapidamente em um curto espaço de tem-
po e se tornou a empresa líder no setor. Com sua equipe dinâmica 
e capacidade de P&D, ela agregou grupos de alto valor, como freios 
e embreagens eletromagnéticas, freios e embreagens de pó, gru-
pos de freio-embreagem, freios servo motor, freios e embreagens 
de ímã permanente, embreagens de dente, freios CA e Ex-Proof 
Freios respectivamente para sua gama de produtos em um curto 
espaço de tempo. A EMF, que atende mais perto de seus clientes 
por meio de sua rede de revendedores nacionais e internacionais, 
continua sua produção em uma área total fechada de 3.000 m2. 
No final de 2021, continuará a trabalhar incansavelmente para se 
tornar uma marca mundial alinhada com a sua visão, reforçando a 
sua linha de produção com a sua nova fábrica com uma área fecha-
da de 15.000 m2.
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Sendo uma organização dinâmica, que respeita todos os tipos de 
regras comerciais, morais e judiciais e que as aplica literalmente; 
uma organização que desenvolve constantemente suas con-
tribuições para que seus clientes, colaboradores e todos os pú-
blicos de relacionamento se relacionem. Adotando a filosofia de 
gestão da qualidade e a compreensão do desenvolvimento contín-
uo e percorrendo sempre distâncias na jornada para a perfeição.

• Atender as solicitações do cliente de maneira precisa e oportuna.

• Prestando atenção contínua à satisfação do cliente.

• Em conformidade intransigente com as legislações e padrões le-
gais.

• Treinando nossos colaboradores constantemente e melhorando 
processos.

• Manter contato próximo com nossos fornecedores para poder 
aumentar a qualidade do serviço.

• Proporcionar a eficiência e o aprimoramento do sistema de 
gestão, trabalhando bem planejado e de forma disciplinada com 
todos os nossos colaboradores.

• Compartilhar a abordagem e as prioridades em questão com a 
opinião pública e outros grupos.

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.

SOBRE NÓS CONTEÚDO

NOSSA MISSÃO

NOSSA VISÃO

ABOUT US CONTENTS

MISSION

VISSION
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Os freios da série YBF, que possuem uma estrutura compacta, são 
sistemas fáceis de instalar que são ativados em falhas de energia 
controladas ou não controladas. É utilizado para manter os eixos 
móveis na posição desejada e interromper a inércia de rotação 
para uma operação segura.

• Produção em 11 tamanhos diferentes entre 3 Nm. e 3.200 Nm.
• Força de Torque Ajustável e Espaço Aéreo
• Forro sem amianto longa vida
• Isolamento de Bobina Classe H (185 ° C)
• Estrutura do corpo padrão Ex-Proof
• Peças de metal com revestimento especial
• Operação silenciosa (O-ring)
• Aplicações opcionais de codificador, ventilador externo, interrup-
tor e haste de liberação manual

O sistema, que é travado quando não há energia elétrica, puxa o 
flange de pressão para o corpo, destruindo as molas de pressão 
instaladas no corpo com o campo magnético formado pela energia 
que entra na bobina. O revestimento liberado por esta folga libera 
o fuso ao qual está conectado por uma engrenagem e uma chave 
no centro. Quando se deseja mudar para a posição de frenagem, 
o efeito do campo magnético no estator é removido cortando a 
eletricidade. Desta forma, as molas instaladas movem o flange de 
pressão de forma que o forro seja preso entre o flange de mon-
tagem e o flange de pressão e a frenagem seja realizada.

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.

PRODUTOS CARACTERÍSTICAS

Freios Aplicados Por Mola Spring Applied Brakes

PRINCÍPIO DE TRABALHO

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

Áreas De Aplicação
Application Areas

• Sistemas de guindaste           • Sistemas de Automação
• Empilhadeiras                           • Elevadores de carga
• Turbinas eólicas                   • Máquinas de construção pesada
• Sistemas de teatro e palco  • Máquinas de embalagem e plástico
• Sistemas de portas automáticas • Equipamentos Médicos
• Máquinas Têxteis                      • Máquinas de processamento de alimentos

• 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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Série de freio duplo YBD
YBD Double Brake Series

YBF Série
YBF Series
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Todas as dimensões em mm
Keyway acc. para DIN 6885/1
Tensão padrão 24/105/205 V DC
1) Min. e máx. faixa de torque nominal. Por favor, consulte a tabela na P.12
2) Peso com flange de montagem

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

Todas as dimensões em mm
Keyway acc. para DIN 6885/1
Tensão padrão 24/105/205 V DC

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

Standard voltage 24 / 105 / 205 V DC

Freios Aplicados Por Mola Spring Applied Brakes
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Montagem
Assembly

Les Pièces
Ports

Ajuste de Torque
Torque Setting

Flange de montagem
Mounting Flange Manuel Release Rod

Flange de pressão
Pressure Flange

Estator 
Stator

Mola
Spring

Pin

Bobina
Coil

o Ponto Central
Hub

Porca de ajuste de torque
Torque Adjustment Nut

Parafuso de montagem
Assembly Bolt

Porca de ajuste de torque
Torque Adjustment Nut

SHT

Porca de Ajuste
Adjustment Nut

Anel-O
O-Ring

Rotor

Resina
Lining

Nos freios da série YBF, podemos obter diferentes valores de torque 
no mesmo corpo. Podemos fazer isso com o parafuso de ajuste de 
torque no freio. As dimensões de referência e os valores de torque 
correspondentes para este processo são os seguintes.

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.

Tipo de resfriamento

Tipo sem refrigeração

Cooling Type

Non-Cooling Type

1 - Blindagem de montagem do freio (ou flange de montagem)
2 - Engrenagem
3 - Cunha
4 - Resina
5 - Freio
6 - Parafuso de montagem
7 - Eixo de hélice
8 - Parafuso de montagem do eixo
9 - Hélice
10 - Proteção de freio na tampa
11 - Anel de pistão
12 - Porca de Ajuste 

A blindagem de montagem do freio apropriada está conectada ao 
motor. (AEM, ELK, GAMAK, OMEGA, SIEMENS, VOLT, WATT) Além 
de essas marcas, orifícios adequados para o eixo de conexão do 
flange de montagem são perfurados na tampa do motor. O flange de 
montagem é fixado na tampa com parafuso. A engrenagem é colo-
cada no eixo do motor, e a chave no slot. O anel elástico é colocado em 
seu recesso no eixo do motor.1) A sapata é montada na engrenagem. 
O corpo do freio é colocado na blindagem de montagem ou flange 
de montagem de acordo com os eixos de conexão e fixados com os 
parafusos de conexão. Com as porcas de ajuste, o entreferro do freio 
(SHB) é ajustado conforme especificado na tabela técnica. O eixo da 
hélice é inserido no eixo do motor, passando pelo corpo do freio e 
fixando com o parafuso imbus.2) A hélice é montada no eixo) O a 
tampa de proteção do freio é colocada e fixada com 4 parafusos.2) O 
freio extremidades do cabo são conectadas aos terminais especifi-
cados como + e - em  o retificador sem separação de direção. A cor-
rente alternativa será fornecido aos terminais especificados como ~ 
de acordo com o retificador usado e o freio está pronto.
1 ) Válido para conjunto de freio do tipo não resfriado.
2) Válido para conjunto de freio tipo resfriado

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.

MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS ASSEMBLING EQUIPMENTS

13

Freios Aplicados Por Mola Spring Applied Brakes
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Partes Opcionais
Optional  Ports

ESCUDO DE MONTAGEM

Blindagens de montagem projetadas especialmente para motores da mar-
ca AEM, ELK, GAMAK, OMEGA, SIEMENS, VOLT, WATT e processadas em 
nossas próprias instalações de produtos são utilizadas para a montagem 
dos freios.

FLANGE DE MONTAGEM

Nos casos em que não há superfície de atrito adequada, a área de atrito 
pode ser criada usando o flange de montagem.

ANEL DE PROTEÇÃO DE PÓ

O anel de proteção contra poeira protege muito a superfície de atrito contra 
umidade, sujeira e poeira. O anel de proteção contra poeira é usado encaix-
ando-o em seus slots no corpo do freio e na blindagem de montagem ou 
flange de montagem.

MANUEL RELEASE ROD

A haste de liberação manual serve para liberar manualmente o freio. Após 
a operação, ele retorna automaticamente à sua posição base pela força dos 
espaçadores conectados. Também pode ser adaptado.

EXTERNO VENTILADOR

A aplicação de ventilador externo deve ser usada em motores que partem 
e param com frequência, em sistemas com inversores ou onde a temper-
atura é alta. Ao criar um efeito de resfriamento no freio e no motor, ele mit-
iga o impacto ambiental, fornece mais eficiência e longevidade.

ADAPTADOR DE MONTAGEM

Com essas peças especialmente produzidas, os codificadores são insta-
lados no corpo do freio e conectados ao eixo do motor através do corpo 
do freio. O aplicativo de ventilador externo também é recomendado para 
codificadores.

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.

DUST PROTECTION RING

The dust protection ring greatly protects the friction surface against mois-
ture, dirt and dust. The dust protection ring is used by fitting it into its slots 
on the brake body and on the mounting shield or mounting flange.

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

Mudar de aplicação
Switch Application

Isso é usado quando é necessário observar o entreferro. Ele nos 
permite observar o tempo em que o entreferro fica mais alto o que 
faz com que o sistema não solte e deixe o motor trabalhar no freio. 
Os interruptores usados para os freios são projetados para o pa-
drão IP 65. Poeira e umidade não os afetam. Isso pode ser aplicado 
a todos os modelos. O diâmetro não excede o diâmetro dos freios 
na montagem. Também é possível aplicar o interruptor no corpo 
do freio.

Interruptors;
Micro Interruptor
Proximidade Interruptor

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

MUDAR DE APLICAÇÃO SWITCH APPLICATION

15

MICRO INTERRUPTOR

PROXIMIDADE INTERRUPTOR

Freios Aplicados Por Mola Spring Applied Brakes
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Seleção de freio
Brake Selection

Dados Técnicos
Technical Data

P
n

YBF-03

: Poder da motivação / Motive Power (kW)
: Revoluções por minuto / Revolutions per Minute (rpm)
: Torque Requerido / Required Torque (Nm)
: Torque de freio nominal / Rated Brake Torque (Nm)
: Coeficiente de Segurança / Coefficient for Safety

Freios recomendados de acordo com os motores. O coeficiente de segurança é baseado em 2. (K=2) 
Recommended brakes according to the engines. Coefficient for safety is based on 2. (K=2)

: 1,5 kW
: 1500 rpm

Exemplo de Cálculo  Calculation Example

Freio Recomendado  Recommended Brake

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

O coeficiente de segurança (K) é recomendado como 2,5 para o 
carregamento aplicativos e 1,5 para o resto.

Valores médios resultantes de testes com 205 V DC. freios. Por favor, peça suporte para valores atuais.
Average values resulting from tests with 205 V DC. brakes. Please ask for support for current values.
1) Espessura de revestimento mínima permitida Minimum permissible lining thickness [mm]

Tempo de Envolvimento Engaging Time
Tempo de desconexão da corrente para chegar a 0,90 TF

Time from disconnection of the current to reach 0,90 TF

Tempo De Subida Rise Time
Tempo desde o torque aumente o alcance 0,90 TF

Time from the torque boost to reach 0,90 TF

Tempo de Atraso Delay Time
Tempo desde a desconexão da corrente até o aumento de torque
Time from disconnection of the current to the torque boost

Tempo de Deslizamento / Slip Time (t3 [ms])

Tempo desde o início do aumento de torque até o 
momento da sincronização.
Time from the start of the torque boost to the moment
of synchronization.

J 
Tf
Tl
n

: Momento de Inércia / Moment of Inertia (kgm2)
: Torque Requerido / Required Torque (Nm)
: Torque de Carga / Load Torque (Nm)
: Revolução do Motor / Motor Revolution (rpm)

Tempo de Liberação Release Time
Tempo de conexão da corrente para diminuir 0,10 TF

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

P
n
T
T
K

R

F

Freqüência de comutação
Switching Frequency

1

10

100

1000

10000

100000

1 10 100 1000 10000

Q
 (J

ou
le

)

Sh (1/h)

A energia cinética se transforma em calor quando a carga diminui e o 
o momento de inércia da massa afeta o fuso do freio. A quantidade 
de o calor alcançado pode afetar a operação do freio. Portanto, as 
opções de freio deve ser feito não apenas de acordo com o torque 
de frenagem necessário, mas também de acordo com o estado op-
eracional. O máximo permitido valores especificados na tabela à 
esquerda, dependendo do Switching Frequência, não deve ser ex-
cedida. Os valores permitidos na velocidade máxima e paradas de 
emergência são consideravelmente mais baixos do que aqueles in-
dicado no gráfico.

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.

Freios Aplicados Por Mola Spring Applied Brakes
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Os freios monofásicos eletromagnéticos requerem corrente 
contínua devido ao seu princípio de funcionamento. Os circuitos 
que transferem a tensão alternativa para a saída são chamados de 
circuitos retificadores. Os elementos básicos que desempenham a 
função de retificação nesses circuitos são diodos semicondutores. 
Os circuitos retificadores são divididos em duas classes, Half 
Wave e Full Wave.

• Queda de baixa tensão
• Baixa Corrente de Vazamento
• Capacidade de alta corrente
• Amortecimento de alta corrente / tensão
• Elementos eletrônicos de montagem em superfície
• Compatível com RoHS
• 1 milhão ligado/desligado (testado)

EMF Doğrultucu Modülleri, yüksek akım taşıma kapasitesine sa-
hip yeni nesil yarı iletken diyotlar kullanılarak geliştirilmiştir. Kali-
tesinden ödün vermeyen yarı iletken üreticilerinden güvenle satın 
alınan diyotlar, el değmeden makine dizgisi tekniği ile üretilmek-
tedir. Ayrıca, devrenin giriş ve çıkış tarafında kullanılan elektronik 
koruma elemanları sayesinde, doğrultucu devreleri uzun yıllar en 
zorlu şartlarda ihtiyaç duyacağınız DC gerilimi freninize kesintisiz 
sağlamakta kararlıdır.

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.

PRODUTOS CARACTERÍSTICAS FEATURES

Diagramas de fiação
Wiring Diagrams

TROCA AC
AC SWITCHING

TROCA DC
DC SWITCHING

AC AC

Retificador
Rectifier

Retificador
Rectifier

Freio
Brake

Freio
Brake

Onda completa
Full-Wave

Onda completa
Full-Wave

Onda completa
Full-Wave

Güç Kaynağı
Power Supply

24 V AC

Güç Kaynağı
Power Supply

24 V AC

Güç Kaynağı
Power Supply

48 V AC

Meia Onda
Half-Wave

Meia Onda
Half-Wave

Meia Onda
Half-Wave

Onda completa
Full-Wave

205 V DC Freio
205 V DC Brake

205 V DC Freio
205 V DC Brake

24 V DC Freio
24 V DC Brake

24 V DC Freio
24 V DC Brake

24 V DC Freio
24 V DC Brake

205 V DC Freio
205 V DC Brake

205 V DC Freio
205 V DC Brake

Conexão Delta
Delta Connection

Conexão Delta
Delta Connection

Conexão Estrela
Star Connection

Conexão Estrela
Star Connection

Onda completa
Full-Wave

Onda completa comutada
Full-Wave Switched

Onda completa comutada
Full-Wave Switched

205 V DC Freio
205 V DC Brake

205 V DC Freio
205 V DC Brake

205 V DC Freio
205 V DC Brake

Conexão Delta
Delta Connection

Conexão Delta
Delta Connection

Onda completa
Full-Wave

205 V DC Freio
205 V DC Brake

Conexão Estrela
Star Connection

Conexão Estrela
Star Connection

Güç Kaynağı
Power Supply

48 V AC

Meia Onda
Half-Wave

24 V DC Freio
24 V DC Brake

*Válido para todas as caixas retificadoras com 4 pólos.
*Valid for all rectifier boxes with 4-pole.

Retificadores Rectifiers

Tensão DC Máxima

Máximo RMS Volage

Tensão RMS Máxima

Queda máxima de tensão/diodo

Temperatura de operação do 
circuito

Temperatura de operação do 
diodo

Condutividade térmica

Valor de Amortecimento

Retificador de onda completa Retificador de meia onda

Onda Completa / Full Wave

Onda Completa / Full Wave Onda Completa / Full Wave

Onda Completa / Full Wave

Onda Completa / Full Wave

Onda Completa / Full Wave

Onda Completa / Full Wave

Meia Onda / Half Wave Meia Onda / Half Wave

Meia Onda / Half Wave

Meia Onda / Half Wave Meia Onda / Half Wave Meia Onda / Half Wave

Meia Onda / Half Wave Meia Onda / Half Wave Meia Onda / Half Wave

Meia Onda / Half Wave

Meia Onda / Half Wave

Tensão AC Tensão AC Tensão ACTensão da 
bobina

Tensão da 
bobina

Tensão da 
bobinaRetificador Retificador Retificador

Exemplo Examplo

Freio
Freio

Corrente alternativa

Saída de retificador de onda completa

Corrente alternativa

Saída retificadora de meia onda
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8 Nm. - 120 Nm.

Os freios da série DEX foram feitos com módulo de cápsula e pro-
teção de caixa IP65 para serem adequados para ambientes peri-
gosos da ZONA 1 e ZONA 21. São sistemas de frenagem à prova de 
explosão e não inflamáveis que podem ser facilmente instalados 
com 4 parafusos ao redor do motor ou caixa de engrenagens em 
conformidade com os padrões de flange e eixo IEC, que é ativado 
por cortes de energia controlados ou não controlados com Freio 
Aplicado por Mola (YBF) que contém dentro do módulo da cápsu-
la. É utilizado para manter os eixos móveis na posição desejada e 
interromper a inércia de rotação para uma operação segura.

• • Produção em 7 tamanhos diferentes entre 4 Nm. e 160 Nm.Produção em 7 tamanhos diferentes entre 4 Nm. e 160 Nm.
• • Suitable for Zone 1 and Zone 21 Working EnvironmentSuitable for Zone 1 and Zone 21 Working Environment
• • Proteção da caixa IP65Proteção da caixa IP65
• • Forro sem amianto longa vidaForro sem amianto longa vida
• • Isolamento de Bobina Classe H (185 ° C)Isolamento de Bobina Classe H (185 ° C)
• • Peças de metal com revestimento especialPeças de metal com revestimento especial
• • Operação SilenciosaOperação Silenciosa
• • Aplicação do interruptor e haste de liberação manual opcionalAplicação do interruptor e haste de liberação manual opcional

O sistema, que é travado quando não há energia elétrica, puxa o 
flange de pressão para o corpo, destruindo as molas de pressão 
instaladas no corpo com o campo magnético formado pela energia 
que entra na bobina. O revestimento liberado por esta folga (SHB) 
libera o fuso ao qual está conectado por uma engrenagem e chave 
no centro. Quando se deseja mudar para a posição de frenagem, 
o efeito do campo magnético no estator é removido cortando a 
eletricidade. Desta forma, as molas instaladas movem o flange de 
pressão de forma que o forro seja preso entre o flange de mon-
tagem e o flange de pressão e a frenagem seja realizada.

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

FREIOS ATEX
PRODUTOS CARACTERÍSTICAS

PRINCÍPIO DE TRABALHO
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Áreas De Aplicação
Application Areas

• Usinas Elétricas     • Refinarias 
• Silos          • Mineração
• Aplicações Marítimas  • Plantas Corantes
• Metro e veículos subterrâneos       • Instalações de tratamento
• Projetos Especiais

Todas as dimensões em mm
Keyway acc. para DIN 6885/1
Tensão padrão 24/105/205 V DC
1) Min. e máx. faixa de torque nominal. Por favor, consulte a tabela na P.12 

• 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

DEX Série
DEX Series

Freios Atex Ex-Proof Brakes
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Seleção de Freio
Brake Selection

Freqüência de comutação
Switching Frequency

1

10

100

1000

10000

100000

1 10 100 1000 10000

Q
 (J

ou
le

)

Sh (1/h)

A energia cinética se transforma em calor quando a carga diminui e 
o momento de inércia da massa afeta o fuso do freio. A quantidade 
de calor atingida pode afetar a operação do freio. Portanto, as es-
colhas de freio devem ser feitas não apenas de acordo com o torque 
de frenagem necessário, mas também de acordo com o estado op-
eracional. Os valores máximos permitidos especificados na tabela à 
direita, dependendo da frequência de chaveamento, não devem ser 
excedidos. Os valores permitidos na velocidade máxima e nas para-
das de emergência são consideravelmente inferiores aos indicados 
no gráfico.

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.

Rotulagem de Produto
Product Labeling 

Freios Atex Ex-Proof Brakes

Valores médios resultantes de testes com 205 V DC. freios. Por favor, peça suporte para valores atuais.
Average values resulting from tests with 205 V DC. brakes. Please ask for support for current values.
1) Espessura de revestimento mínima permitida Minimum permissible lining thickness [mm]

Tempo de Envolvimento Engaging Time
Tempo de desconexão da corrente para chegar a 0,90 TF

Time from disconnection of the current to reach 0,90 TF

Tempo De Subida Rise Time
Tempo desde o torque aumente o alcance 0,90 TF

Time from the torque boost to reach 0,90 TF

Tempo de Atraso Delay Time
Tempo desde a desconexão da corrente até o aumento de torque
Time from disconnection of the current to the torque boost

Tempo de Deslizamento / Slip Time (t3 [ms])

Tempo desde o início do aumento de torque até o 
momento da sincronização.
Time from the start of the torque boost to the moment
of synchronization.

J 
Tf
Tl
n

: Momento de Inércia / Moment of Inertia (kgm2)
: Torque Requerido / Required Torque (Nm)
: Torque de Carga / Load Torque (Nm)
: Revolução do Motor / Motor Revolution (rpm)

Tempo de Liberação Release Time
Tempo de conexão da corrente para diminuir 0,10 TF

Time from connection of the current to decrease 0,10 TF
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0,4 Nm. - 140 Nm.

Os freios da série SMF seguem o mesmo princípio dos freios acio-
nados por mola (Série YBF). Ele fornece a mesma operação de 
precisão de acordo com as altas velocidades de operação e pre-
cisão dos servo motores. Possui uma estrutura compacta que não 
requer ajuste de freio. É usado para segurar o eixo do servo motor 
na posição desejada para uma operação segura.

• Produção em 10 tamanhos diferentes entre 0,4 Nm. e 140 Nm.
• Isolamento de Bobina Classe H (185 ° C)
• Forro sem amianto longa vida
• Peças de metal com revestimento especial
• Regime de operação silenciosa
• Tensão operacional padrão de 24 V DC
• Estrutura compacta sem necessidade de ajuste de freio

O sistema, que é travado quando não há energia elétrica, puxa o 
flange de pressão para o corpo, destruindo as molas de pressão 
instaladas no corpo com o campo magnético formado pela energia 
que entra na bobina. O revestimento liberado por esta folga (SHB) 
libera o fuso ao qual está conectado por uma engrenagem e chave 
no centro. Quando se deseja mudar para a posição de frenagem, 
o efeito do campo magnético no estator é removido cortando a 
eletricidade. Desta forma, as molas instaladas movem o flange de 
pressão de forma que o forro seja preso entre o flange de mon-
tagem e o flange de pressão e a frenagem seja realizada.

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

FREIOS SERVO MOTOR
PRODUTOS CARACTERÍSTICAS

PRINCÍPIO DE TRABALHO
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Áreas De Aplicação
Application Areas

• Automotivo                     • Máquinas de impressão
• Equipamentos Médicos  • Máquinas de embalagem
• Sistemas Robóticos  • Aplicações industriais

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

Ürün İşaretlemesi
Product Labeling 

Todas as dimensões em mm
Keyway acc. para DIN 6885/1
Tensão padrão 24 V DC

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC

Freios Servo  Motor Servo Motor Brakes
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7,5 Nm. - 1500 Nm. 7,5 Nm. - 3000 Nm.

FREIOS ELETROMAGNÉTICOS EMBREAGENS ELETROMAGNÉTICAS
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Os freios da série ABF são os sistemas que freiam os eixos e as 
cargas conectadas com a potência do campo magnético gerado 
quando a energia elétrica é aplicada.

As embreagens da série ABK são os sistemas que transferem o 
movimento nos eixos e nas cargas conectadas pela força do campo 
magnético formado quando a energia elétrica é aplicada.

• Produção em 9 tamanhos diferentes entre 7,5 Nm. E 1.500 Nm.
• Compatibilidade total do sistema com 3 designs diferentes
• Abertura e fechamento rápidos em milissegundos
• Forro sem amianto longa vida
• Isolamento de Bobina Classe H (185 ° C)
• Peças de metal com revestimento especial
• Regime de operação silenciosa
• Tensão operacional padrão de 24 V DC
• Frenagem sem folgas
• Montagem fácil com 4 orifícios de conexão axial

• Produção em 10 tamanhos diferentes entre 7,5 Nm. e 3.000 Nm.
• Compatibilidade total do sistema com 4 designs diferentes
• Abertura e fechamento rápidos em milissegundos
• Forro sem amianto longa vida
• Isolamento de Bobina Classe H (185 ° C)
• Peças de metal com revestimento especial
• Regime de operação silenciosa
• Tensão operacional padrão de 24 V DC

A frenagem é realizada com o auxílio da força de tração fornecida 
pelo campo magnético gerado pela aplicação de energia elétrica. 
Como resultado do desaparecimento do campo magnético com a 
interrupção da energia elétrica, o sistema é descarregado nova-
mente com o auxílio da mola montada na armadura. As veloci-
dades de comutação neste sistema podem ser aumentadas até 10 
vezes por segundo) por meio de circuitos eletrônicos especiais. 
Uma vez que existem sistemas de fricção, a folga de trabalho pode 
aumentar devido ao desgaste que ocorre hora extra. A folga de tra-
balho deve ser verificada em intervalos apropriados.

1) Não é válido para todos os tamanhos de freio. 1) Não é válido para todos os tamanhos de freio.

A embreagem é fornecida com o auxílio da força de tração forneci-
da pelo campo magnético gerado pela aplicação de energia elétrica 
e o movimento é transmitido para o lado oposto. Como consequên-
cia do desaparecimento do campo magnético com a interrupção 
da energia elétrica, o sistema é descarregado novamente com o 
auxílio da mola montada na armadura. As velocidades de em-
breagem e liberação neste sistema podem ser aumentadas em até 
10 vezes por segundo por meio de circuitos eletrônicos especiais. 
Como existem sistemas de fricção, a folga de trabalho pode au-
mentar devido ao desgaste que ocorre ao longo do tempo. A folga 
de trabalho deve ser verificada em intervalos apropriados.

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) 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

Freios Electromagnéticos  Electromagnetic Brakes Embreagens Electromagnéticas Electromagnetic Clutches

PRODUTOS CARACTERÍSTICAS

PRINCÍPIO DE TRABALHO

PRODUTOS CARACTERÍSTICAS

PRINCÍPIO DE TRABALHO
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Freios Série ABF
ABF Series Brakes

Freios Série ABF
ABF Series Brakes

Todas as dimensões em mm
Keyway acc. para DIN 6885/1
Tensão padrão 24 V DC

Todas as dimensões em mm
Keyway acc. para DIN 6885/1
Tensão padrão 24 V DC

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC

Para todos os designs.

For all designs.

1.1 Projeto
1.1 Design

1.2 Projeto
1.2 Design

1.3 Projeto
1.3 Design

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC

Freios Electromagnéticos Electromagnetic Brakes

A pedido A pedido

Peso
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Embreagens Electromagnéticas Electromagnetic Clutches

ABF Serisi Kavramalar
ABF Series Clutches

ABF Serisi Kavramalar
ABF Series Clutches

1.1 Projeto
1.1 Design

3.1 Projeto
3.1 Design

1.3 Projeto
1.3 Design

3.3 Projeto
3.3 Design

Não portador
Non-Bearing

Consequência
Bearing

Todas as dimensões em mm
Keyway acc. para DIN 6885/1
Tensão padrão 24 V DC Todas as dimensões em mm

Keyway acc. para DIN 6885/1
Tensão padrão 24 V DC

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
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Freios  Brakes

Embreagens  Clutches

1.1 Projeto
1.1 Design

1.1 Projeto
1.1 Design

3.1 Projeto
3.1 Design

3.3 Projeto
3.3 Design

1.2 Projeto
1.2 Design

1.3 Projeto
1.3 Design

1.3 Projeto
1.3 Design

Áreas De Aplicação
Application Areas

• Sistemas de torniquete  • Máquinas de cintar
• Equipamentos de enrolamento • Balanceamento de máquinas
• Sistemas de portas automática          • Sistemas de automação
• Transportadores             • Sistemas Robóticos
• Máquinas de classificação 

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

Freios e Embreagens Electromagnéticas

Peças
Parts

Armadura Hub
Armature Hub

Armadura Hub
Armature Hub

Armadura
Armature

Armadura 
Armature

Rotor

Freios Eletromagnéticos Electromagnetic Brake

Embreagens Eletromagnéticas Electromagnetic Clutch

Mola
Spring

Mola
Spring

Bobina
Coil

Bobina
Coil

Rolamento
Bearing

Estator
Stator

Resina
Lining

Resina
Lining

Estator
Stator

Electromagnetic Brakes and Clutches
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7,5 Nm. - 480 Nm.

Os grupos freio e embreagem da série ABG são os sistemas for-
mados pela instalação dos produtos Freio Eletromagnético (ABF) 
e Embreagem Eletromagnética (ABK) em um mesmo corpo. Estes 
corpos compactos são projetados de acordo com o tamanho do 
motor corpo. Fornece montagem com flanges padrão IEC B5 e B14 
usados em motores assíncronos e redutores.

• Produção em 7 tamanhos diferentes entre 7,5 Nm. e 480 Nm.
• Frenagem Rápida e Embreagem
• Forro Long Life sem Amianto
• Isolamento de Bobina Classe H (185 ° C)
• Peças de metal com revestimento especial
• Estrutura Leve e Compacta (Corpo de Alumínio)
• Regime de Operação Silenciosa
• Tensão operacional padrão 24 V DC
• Projeto e Produção Especial até 1.500 Nm. Torque
• Operação Gapless e Antideslizante
• Fácil montagem com base variável e conexão de flange

Quando a energia elétrica é fornecida ao sistema, o campo mag-
nético é primeiro acionado do lado do freio e a embreagem é acio-
nada desativando o freio de acordo com o cenário do sistema. 
Assim, o movimento do sistema é garantido de forma controla-
da. Quando a transmissão de movimento no cenário do sistema é 
concluída, a embreagem é desengatada e o freio é reativado para 
parar o movimento do sistema. Em princípio, uma vez que o motor 
elétrico continua a funcionar continuamente, sem parar e iniciar , 
o consumo de energia do motor elétrico diminui e não precisa ser 
superado novamente pela inércia da decolagem.

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

COMBINAÇÕES DE FREIO E EMBREAGEM
PRODUTOS CARACTERÍSTICAS

PRINCÍPIO DE TRABALHO
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Todas as dimensões em mm
Keyway acc. para DIN 6885/1
Tensão padrão Freio: 24 V DC Emgreage: 24 V DC

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

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

ABG series 
ABG Series

Eixo para dentro / Eixo para fora
Shaft In / Shaft Out

Furar para dentro - Furar para fora
Bore In / Bore Out

No 
In

Fora 
Out

No 
In

Fora 
Out

Todas as dimensões em mm
Keyway acc. para DIN 6885/1
Tensão padrão Freio: 24 V DC Emgreage: 24 V DC

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

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

ABG series
ABG Series

Furar para dentro / Eixo para fora
Bore In / Shaft Out

Giriş Milli / Çıkış Delik
Shaft In / Bore Out

Combinações De Freio E Embreagem Brake and Clutch Combinations

No 
In

Fora 
Out

No 
In

Fora 
Out
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Áreas De Aplicação
Application Areas

• Máquinas de Enchimento Automáticas • Sistemas de torniquete
• Sistemas de portas automáticas • Máquinas de cintagem
• Transportadores   • Máquinas de transferência
• Sistemas Mecatrônicos  • Balanceamento de máquinas
• Sistemas de automação       • Equipamentos de enrolamento
• Sistemas Robóticos  • Máquinas de classificação

• 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

Dimensões da flange
Flange  Dimensions

Dimensões da flange
Flange  Dimensions

1)Desaparafuse os parafusos dos pés.
2)Remova os pés.
3)Instale os flanges.
4)Imobilize as flanges aparafusando 
os parafusos.

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

Montagem de Flange

Flange Assembling

Caixa Terminal
Terminal Box 

Freio
Brake

Rumo
Bearing

Eixo de saída
Output Shaft

Pés
Feet

Rumo
Bearing

Eixo de entrada
Input Shaft

Embreagem
Clutch

Corpo
Body

Orifício de montagem
Assembly Hole

Combinações De Freio E Embreagem Brake and Clutch Combinations
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5 Nm. - 1000 Nm.

Os freios da série ABTF e as embreagens da série ABTK aumen-
tam ou diminuem o torque de frenagem na proporção linear, for-
necendo tensão elétrica variável. Desse modo, a força de torque do 
contra-freio controlável pode ser aplicada em diferentes sistemas.

• Produção em 8 tamanhos diferentes entre 5 Nm. e 1.000 Nm.
• Isolamento de Bobina Classe H (185 ° C)
• Peças de metal com revestimento especial
• Regime de operação silenciosa
• 0 - 24 V DC Faixa de tensão operacional padrão
• Instalação fácil
• Aplicativo de ventilador externo opcional

A força de atrito gerada a partir do pó de metal que é magnetizado 
pela força eletromagnética e preenchido entre a parte embutida do 
rotor e a parte estacionária do estator constitui o torque principal 
do freio. Desta forma, dependendo da energia elétrica fornecida na 
faixa de 0-24 V CC, é obtida uma força de torque controlável, line-
armente crescente ou decrescente.

Os produtos da série ABT podem ser usados   como freios e em-
breagens. Os freios a pó da série ABTF são convertidos em em-
breagens da série ABTK com peças especiais montadas e anel de-
slizante. Ele tem o mesmo princípio de funcionamento dos freios 
da série ABTF e tem uma faixa de tensão de trabalho padrão de 
0-24 V DC.

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.

EMBREAGEM EM PÓ

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

POWDER CLUTCHES

Powder Brakes and Clutches

FREIOS A PÓ
PRODUTOS CARACTERÍSTICAS

PRINCÍPIO DE TRABALHO
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Áreas De Aplicação
Application Areas

• Máquinas Têxteis    • Sistemas de Teste
• Controle de Tensão  • Máquinas de impressão 
• Controle de Torque  • Controle de velocidade
• Sistemas de Simulação  • Sistemas Especiais
• Máquinas de processamento de fios

Faydalı Model Belgesi
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 Serisi
ABTF Series

Todas as dimensões em mm
Keyway acc. para DIN 6885/1
Tensão padrão 24/105/205 V DC
1) Min. e máx. faixa de torque nominal. Por favor, consulte a tabela na P.51

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC

1) Please see diagrams in the P.51

Freios A Pó Powder Brakes
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Partes
Ports

Externe Ventilateur
External Fan

Orifício de montagem
Assembling Hole

Rolamento
Bearing

Cobrir
Cover

Bobina
Coil

Estator
Stator

Estator 
Stator

Rotor

50

Devido ao princípio de funcionamento dos freios a pó da série 
ABTF, eles podem atingir altas temperaturas dependendo do 
ambiente de trabalho. A aplicação de ventilador externo deve ser 
usada em áreas com condições ambientais adversas ou alta tem-
peratura. Ao criar um efeito de resfriamento considerável no freio, 
ele ameniza o impacto ambiental, fornece mais eficiência e longev-
idade.

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.

EXTERNO VENTILADOR EXTERNAL FAN

Diagramas de Torque
Torque Diagrams

Os torques nominais especificados podem variar dependendo do ambiente de trabalho.
Condições de teste: 25 ° C, 100 rpm, 10 min.

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

Freios A Pó Powder Brakes
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Formüller
Formulas

- Torque Dinâmico Dynamic Torque - min./max.
- Carga de inércia total Total Inertia Load 
- Revoluções por minuto Revolutions Per Minute
- Revoluções por minuto Revolutions Per Minute - min./max.
- Tempo de frenagem Braking Time 
- Velocidade de desgaste Web Speed 
- Desgastando a tensão Web Tension - min./max.
- Diâmetro do rolo Roll Diameter - min./max.
- Dissipação de calor em deslizamento contínuo Heat Dissipation in Continuous Slipping 
- Dissipação de calor da embreagem em deslizamento contínuo Clutch’s Heat Dissipation in Continuous Slipping 
- Peso do rolo Roll Weight - max.
- Roll Radius Roll Radius - max.
- Tensão de Desgaste por Centímetro Web Tension Per Centimeter 
- Largura de desgaste Texture Width  - min./max.

J = m.r2/2 - Roll inércia Roll Inertia (kgm2)
n = v/( π · D max/min) - Revoluções por minuto Revolutions Per Minute (rpm)

v = π · D · n - Velocidade de desgaste Web Speed (m/min)

Desgastando a tensão max. 
Web Tension max.

Desgastando a tensão min.
Web Tension min.

Torque Dinâmico max.
Dynamic Torque max.

Torque Dinâmico min.
Dynamic Torque min.
 
Revoluções por minuto min.
Revolutions per Minute min.

Revoluções por minuto max.
Revolutions per Minute max.

Dissipação de calor em deslizamento contínuo
Heat Dissipation in Continuous Slipping

Dissipação de calor da embreagem em deslizamento contínuo
Clutch’s Heat Dissipation in Continuous Slipping

Parada de emergência Emergency Stop
Freio Recomendado Recommended Brake

Folha de alumínio Aluminium Foil
Espessura Thickness 40 µ

Torque Dinâmico min.
Dynamic Torque min.

Freios a pó são preferidos em aplicações onde é necessário torque 
variável. Só é possível com um controlador de freio a pó de alto 
desempenho que os freios a pó forneçam os níveis de torque dese-
jados do consumidor com alto desempenho.

• Ampla faixa de tensão operacional
• Controlável com PLC e / ou Outros Dispositivos Industriais
• 4-20 mA, 0-10 V e entrada do potenciômetro
• Alta capacidade de corrente
• Compatível com RoHS
• Sistema Baseado em Microprocessador (TFD-01)
• Comunicação Modbus (TFD-02)
• Configuração do Menu com a Tela e Teclado (TFD-02)

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

1) Válido para o modelo TFD-01.
2) Válido para o modelo TFD-02.

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

Freios A Pó Powder Brakes Freios A Pó  Drivers  Powder Brake Drivers

Faixa de tensão DC de entrada

RECURSOS

Modo de operação -1

Corrente de saída contínua

Modo de operação -3

Tela

Corrente máxima de saída 
(curto prazo 8,3 ms)

Modo de operação -2

Temperatura ambiente 
do circuito

Modo de operação -4

Start-Stop Externo

PRODUTOS CARACTERÍSTICAS
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0,4 Nm. - 72 Nm.
Os freios da série DMF são sistemas de freio quando não há ener-
gia elétrica graças aos ímãs naturais no corpo. Ímãs de alta força 
magnética permitem a frenagem em milissegundos.

• Produção em 9 tamanhos diferentes entre 0,4 Nm. e 72 Nm.
• Isolamento de Bobina Classe H (185 ° C)
• Peças de metal com revestimento especial
• Regime de operação silenciosa
• Alta Sensibilidade com Estrutura Gapless
• Tensão operacional padrão de 24 V DC
• Fácil instalação com 3 opções de conexão diferentes

Esses sistemas, freando quando não há energia elétrica, neutral-
izam os ímãs naturais neles contidos no fornecimento da energia 
elétrica, garantindo assim que o fuso ao qual está conectado fique 
ocioso.

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

Freios De Ímã Permanentes Permanent Magnet Brakes

FREIOS DE ÍMÃ PERMANENTES

PRODUTOS CARACTERÍSTICAS

PRINCÍPIO DE TRABALHO
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120 Nm. Design Especial
Special Design

Os grupos de frenagem e embreagem da série PERMAG, os produ-
tos de Freio Magnético Permanente (DMF) e Embreagem Eletro-
magnética (ABK) são formados pela instalação do mesmo corpo. 
Esses corpos compactos são projetados de acordo com o tamanho 
do corpo do motor elétrico. Ele fornece montagem com flanges 
padrão IEC B5 e B14 usados em motores assíncronos e caixas de 
engrenagens.

• 120 Nm. Projeto especial de tamanho único
• Frenagem Rápida e Embreagem
• Revestimento Long Life sem Amianto
• Isolamento de Bobina Classe H (185 ° C)
• Peças de metal com revestimento especial
• Regime de Operação Silenciosa
• Tensão operacional padrão 24 V DC
• Operação Gapless e Antideslizante
• Montagem fácil com base variável e conexão de flange

A energia elétrica é fornecida ao sistema tanto no lado do freio 
quanto no lado da embreagem, de modo que a embreagem seja 
ativada ao mesmo tempo. Assim, a movimentação do sistema é 
garantida de forma controlada. Quando a transmissão de movimen-
to no cenário do sistema é concluída, a energia elétrica é cortada, 
a embreagem é desativada e o sistema é parado por frenagem por 
ímãs naturais. Em princípio, uma vez que o motor elétrico contin-
ua a funcionar continuamente sem parar e arrancar, o consumo de 
energia do motor elétrico diminui e não precisa ser superado nova-
mente pela inércia da tomada. Em caso de mudanças repentinas de 
tensão ou falta de energia, a frenagem de máquinas de classe peri-
gosa (tesouras de guilhotina) é ativada por ímãs naturais e o perigo 
é evitado.

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

Combinações De Freio De Ímã Permanente E Embreagem
Permanent Magnet Brake and Clucth Comb.

COMBINAÇÕES DE FREIO DE ÍMÃ 
PERMANENTE E EMBREAGEM

PRODUTOS CARACTERÍSTICAS

PRINCÍPIO DE TRABALHO










