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YAY BASKILI FREN

ÇALIŞMA ŞEKLİ

ÖZELLİKLER

Yay baskılı elektromanyetik fren genellikle elektrik motorunun arka 
kısmına kolayca montaj edilebilen güvenlik ekipmanıdır. Elektromanyetik 
kuvvetin ve frenleme torkunun maksimum düzeyde olması için fren
gövdeleri ve balataları özel malzemelerden
imal etmekteyiz. Yay baskısı ile durdurma işlemi yaptığından dolayı, 
motorun veya bağlı olduğu sistemin, kontrollü ve güvenli bir şekilde ani 
duruşunu sağlarken frenleme için herhangi enerjiye ihtiyaç duymaz.

Enerjisiz halde fren halinde olan sistem, bobinin enerjilenmesiyle oluşan 
manyetik alan sayesinde gövde içerisindeki baskı yaylarını yenerek, baskı 
flanşını gövdeye çeker ve oluşan boşluktan dolayı serbest kalan balata, 
göbeğindeki dişli ve kamayla bağlı olduğu iş milini serbest bırakır. Frenleme 
pozisyonuna geçmesini istediğinizde, bobindeki enerjinin kesilmesiyle ortadan 
kalkan manyetik alan sonucu kurulu yaylar baskı flanşını hareket ettirerek
balatanın tespit flanşı ile baskı flanşı arasında sıkışmasını sağlayarak iş mil-
inin durdurur.

5 Nm ile 1600 Nm arasında çalışabilen 11 farklı fren seçeneği
Daha güçlü manyetik alan elde edebilmek için özel tasarlanmış gövde
Uzun ömürlü, sürtünme katsayısı yüksek asbestsiz balata
70 dB’in altında sessiz çalışma
24 V DC, 110 V DC, 220 V DC çalışma voltajı
1850 C sıcaklığa dayanaklı bobin yapısı
Korozyona karşı bobin gövdesi ve diğer mekanik parçalar elektroliz yöntemiyle 
çinko kaplanmıştır.
Microswitch, proxyswitch, ve enkoder montajına uygun tasarım
Hassas konumlama
Kolay montaj edilebilme
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HESAPLAMA YÖNTEMİ ÖRNEK HESAPLAMA

Fren montajına uygun tespit flanşı vasıtası ile sisteme bağlanır
Fren tipine özel üretilen göbek dişlisi, kama yardımı ile iş miline sabitlenir
Soğutma istenmeyen fren uygulamalarında göbek dişlisi iş miline segman ile sabitlenir
Fren balatası göbek dişlisine takılır
İstenilen voltajdaki fren gövdesi tespit flanşına bobin gövdesi ile baskı flanşı arasındaki
Tablo-1F’den seçilen çalışma boşluğu (FHB) kadar ayarlanarak imbus cıvatalar ile sabitlenir.
Yapılan boşluk ayarının sabit kalması için sentil ayar vidası saat yönünün tersine çevrilerek kontra edilir ve çalışma boşluğu 
(FHB) tekrar kontrol edilir.
Sisteme soğutma pervanesi takılması gereken durumlarda, uygun soğutma mili seçilerek cıvata
ile iş miline sabitlenir.
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TORK AYARLAMA

ELEKTRİKSEL BİLGİLER
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UYGULAMA ALANLARI

Tasarımı tamamen firmamıza ait olan SOFT Fren;
kontrollü, emniyetli ve yumuşak bir duruş sağlamak
amacı ile üretilmiştir. Ani duruş istenmeyen dönen sistemlerde yüksek 
verimle ve güvenli bir şekilde kullanılırlar. Elektromanyetik soft frenin 
yüksek verimlilikte ve uzun ömürlü kullanılabilmesi için; fren balata-
larının ve bobin gövdesinin sürtünme yüzeyleri, toz, kir, yağ ve aşındırıcı 
partiküllerden korunmalıdır.

Düşük frenleme torku istenen farklı güç ve devirlerdeki
motorlara uygulanabilme
2.5 Nm ile 30 Nm arasında çalışabilen 8 farklı frenleme seçeneği
70 dB’in altında sessiz çalışma
185 C sıcaklığa dayanaklı bobin yapısı
Uzun ömürlü, sürtünme katsayısı yüksek, asbestsiz balata Maksimum
elektromanyetik kuvvet oluşturabilmek için bobin gövdesi özel malzemeden seçilmiştir
Korozyona karşı bobin gövdesi ve diğer mekanik parçalar
elektroliz yöntemiyle çinko kaplanmıştır
24 V DC, 110 V DC ve 220 V DC voltajlarında çalışabilecek opsiyonlar

Düşük frenleme torku istenen farklı güç ve devirlerdeki
motorlara uygulanabilme
2.5 Nm ile 30 Nm arasında çalışabilen 8 farklı frenleme seçeneği
70 dB’in altında sessiz çalışma
185 C sıcaklığa dayanaklı bobin yapısı
Uzun ömürlü, sürtünme katsayısı yüksek, asbestsiz balata Maksimum
elektromanyetik kuvvet oluşturabilmek için bobin gövdesi özel malzemeden seçilmiştir
Korozyona karşı bobin gövdesi ve diğer mekanik parçalar
elektroliz yöntemiyle çinko kaplanmıştır
24 V DC, 110 V DC ve 220 V DC voltajlarında çalışabilecek opsiyonlar
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