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Kullanım bakım tal�matının tel�f hakları PGR kuruluşuna a�tt�r. 

Kullanım  kılavuzunu  �zn�m�z olmadan tamamen veya kısmen rekabet amaçlı kullanılamaz veya üçüncü 
şahısların kullanımına sunulamaz.

Kullanım bakım tal�matında yer alan b�lg�ler�, önceden haber vermeks�z�n kısmen veya tamamen değ�şt�rme 
veya �ptal etme hakkını saklı tutmaktayız.
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Öneml� Uyarılar

Aşağıdak� güvenl�k uyarıları ve b�lg� �şaretler�ne mutlaka d�kkat ed�n�z! 

1.1

DİKKAT !
Tehl�kel� durum muhtemel sonuç
Hafif yada önems�z yaralanmalar

NOT !
Kullanıcı �ç�n tavs�yeler ve faydalı b�lg�ler

TEHLİKE !
Zararlı durum muhtemel sonuç
Redüktörlerde ve ortamda hasar oluşur

PATLAMA ! 
Ölüme veya çok ağır yaralanmalara neden olan d�rek b�r tehl�key� tanımlar.
Patlamaya karşı koruma �le �lg�l� öneml� b�lg�ler �çermekted�r.

ELEKTRİK TEHLİKESİ !
Elektr�ksel şok tehl�kes� muhtemel sonuç
Ölüm ve ağır yaralanmalar

TEHLİKE !
Tehl�ke muhtemel sonuç
Ölüm ve ağır yaralanmalar

Tablo 1: Güvenl�k Uyarıları ve B�lg� İşaretler�
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1.2 Genel B�lg�

Bu Kullanım  Kılavuzu  redüktörün / motorlu  redüktörün güvenl�  taşıma, depolama,  yerleşt�rme/montaj, bağ-
lantı, çalıştırma, bakım-onarım �şley�ş�nde b�lg� sağlamak  amacıyla  firmamız  tarafından  hazırlanmıştır. Tüm 
satınalma ve tekn�k ver�lerle �lg�l� b�lg�ler  bu ürünlere a�t ürün kataloglarımızda  yer  almaktadır.  Kabul  ed�lm�ş 
mühend�sl�k uygulamalarının yanında, bu tal�matta ver�len b�lg�ler d�kkatl�ce okunmalı ve uygulanmalıdır.
Dökümanlar,  yetk�l�  k�ş�  tarafından  muhafaza   ed�lmel� ve kontrol etmek �ç�n hazır  bulundurmalıdır.  Elektr�k
motoruyla �lg�l� b�lg�, motor üret�c� firma tarafından hazırlanmış kullanım kılavuzundan bulab�l�rs�n�z.  
Kullanma kılavuzunun kaybolması veya kullanılmayacak  duruma gelmes� hal�nde PGR' den tekrar talep ed�le-
b�l�r.

Ürünün, Sanay� ve T�caret Bakanlığınca bel�rlenen kullanım ömrü 10 yıldır  ve garant� süres� 
2 yıldır. 

NOT !

Bu kutucukların �çerd�ğ� tüm b�lg�ler yalnızca  ATEX 2014/34/AB d�rekt�fine uygun ürünler� 
�fade eder.
Bu yönetmel�klere bağlı �şlemler patlama olasılığı bulunan ortamlarda güvenl�k konusunda 
uzmanlık sah�b� k�ş�ler tarafından (kal�fiye elemanlar) gerçekleşt�r�lmel�d�r.

PATLAMA !

 

1.4      

Yönetmel�klere Uygun Kullanım

PGR redüktörler� / motorlu redüktörler� t�car�  tes�slerde  kullanılmak üzere  tasarlanmıştır. Geçerl� standartlara  
ve yönetmel�klere uygun olarak çalışırlar. Tekn�k ver�ler ve �z�n ver�len kullanım şartları redüktörün güç et�ket�n-
de ve Kullanım Kılavuzunda ver�lm�şt�r. Ver�len tüm değerlere uyulmalıdır.

Redüktörler mak�na d�rekt�fi 2006/42/AT n�n güvenl�k gereks�n�mler�ne uygun olarak tasarlanmıstır. Bu ürünle-'
r�n kurulu olduğu tüm s�stemlerde 2006/42/AT mak�na d�rekt�fin�n d�kkate alınmasını öner�r�z. Motor uygunluk-
ları �se üret�c� firma sorumluluğudur.

1.3

Potans�yel patlama tehl�kes� olan ortamlardan sert�fikasyon sınırlarını doğrulayarak sadece 
ATEX’l� redüktörlere �z�n ver�l�r. ATEX'l� olmayan redüktörler�n veya çevre koşullarına uygun 
olmayan sert�fikalı ATEX'l� ürünler�n  çalıştırılması  kes�nl�ke  yasaktır. Çevre  güvenl�ğ�  �ç�n 
gerekl� tüm önlemler� alınız.

PATLAMA !

Güvenl�k  Uyarıları

El k�tabını ve redüktör üzer�nde sab�tlenm�ş et�ketlerde doğrudan bel�rt�len tal�matları d�kkatl�ce okuyup redük-
tör  üzer�nde  çalışacak  personel�n  tekn�k  olarak  n�tel�kl�  ve  deney�ml�  olması  ve  ayrıca   gerekl�  güvenl�k 
ek�pmanları �le donatılmış olması gerek�r. (mevcut yasalara göre) Bu tal�matların d�kkate  alınmaması  hal�nde 
yaralanma veya hasar �le sonuçlanab�l�r.
Redükörü sadece PGR tarafından bel�rt�len amaçlar �ç�n kullanınız. Hatalı kullanımda sağlık ve güvenl�k tehl�-

 kes� olup ekonom�k zararlara neden olab�l�r. Redüktöre programlı olarak bakım �şlemler�n� yapınız. Redüktör 
çalışırken yüksek sıcaklığa ulaşab�l�r. Muhafazalara çıplak elle dokunmayınız uygun güvenl�k donanımını kul-
lanınız.

Doğru bakım �ç�n geçerl� �ş yer� güvenl�k mevzuatının gerekt�rd�ğ� koruyucu kıyafetler�n ve ek�pmanla-
rın kullanılması da dah�l olmak üzere tam güvenl�k tedb�rler�n�n alınmasını sağlayınız.

Sadece PGR' den alınan orj�nal parçaları ve b�z�m önerd�ğ�m�z yağları ve gresler�  kullanınız. K�rlenmeye  yol 
açacak  mazemeler�  atmayınız. Çevre  yönetmel�kler�ne  uygun olarak  bertaraf ed�n�z. Yağlayıcıyı değ�şt�rd�k-
ten sonra redüktörü ve çalışma alanını tem�zley�n�z.
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Sorumluluk

PGR, aşağıdak�ler�n olması durumunda sorumluluk kabul etmez:

●   Emn�yet ve kaza önleme �le �lg�l� ulusal kanunlara uygun olmayan redüktör kullanımı,
●   Kal�fiye olmayan personel tarafından yapılan �ş,
●   Yanlış kurulum,
●   Ürünle oynanması (değ�ş�kl�kler yapılması),
●   Kılavuzdak� tal�matlara uyulmaması veya hatalı olması,
●   Redüktörler�n üzerler�ndek� ürün et�ketler�nde bel�rt�len �şaretler� yanlış ya da uygunsuz tak�p etmek,
●   Motorlu redüktörler �ç�n yanlış elektr�k enerj�s�,
●   Yanlış bağlantılar ve / veya sıcaklık sensörler�n�n kullanımı (varsa),
●   Redüktörün yağsız kullanımı,
●   Katalog  v.b.  dökümanlarla  tutarlılığı  sağlamak  �ç�n  bu  kılavuz  �çer�ğ�  �ncelend�. Değ�ş�kl�kler  tamamen 
     engellenemeyeceğ�nden, tam  tutarlılığı  garant�  edemey�z. Ancak,  bu kılavuzdak�  b�lg�ler  düzenl�  olarak 
     gözden geç�r�lmekte ve sonrak� baskılarda gerekl� düzeltmeler yapılmaktadır.

PGR  tarafından sağlanan  ürünler  "komple mak�nelere" dah�l  ed�lmek  üzere  tasarlandığından, tam  mak�ne 
uyumlu �lan ed�lene kadar bunları devreye sokmak yasaktır.

1.5 

Sadece, ürün  kataloğunda  bulunan konfigürasyonlara  �z�n ver�lmekted�r. Ürünü, ürün  
�çer�s�nde ver�len �nd�kasyonların aks�ne kullanmayınız. Bu kılavuzda ver�len tal�matlar, 
güvenl�k düzenlemeler�ne �l�şk�n mevcut yasaların yükümlülükler�n�n yer�ne geçmez ve 
herhang� b�r zararı telafi etmez.

DİKKAT !

Güvenl�k uyarıları;

Redüktörlerde / motorlu  redüktörlerde  ve  motorlarda,  çalışma  sırasında  ger�l�me  maruz   kalmış  parçalar, 
hareketl� parçalar ve sıcak yüzeyler  bulunab�l�r.  Tüm yapılacak çalışma  boyunca; taşıma,  depolama, yerleş-
t�rme, montaj, bağlantı, çalıştırma, bakım-onarım �şlemler�n�n sorumluluk sah�b�  yönet�c�ler ve kal�fiye  eleman-
lar tarafından uygulanması gerekmekted�r.

Yapılacak çalışma boyunca bütün �şlemler:

●  İlg�l� Kullanım ve Bakım Tal�matları, 
●  Redüktörde /motorlu redüktörde bulunan �kaz ve emn�yet et�ketler�,
●  S�steme özgü tal�matlar ve gereks�n�mler,
●  Emn�yet ve kazalardan korunma �le �lg�l� yerel ve uluslararası gereks�n�mler, gözet�lerek çalışmalar yapılma-    
    lıdır,
●  Redüktörün demontajı sadece yetk�l� k�ş�lerce yapılmalıdır.

Aşağıdak� maddeler�n uygulanması durumunda F�rmamız sorumlu değ�ld�r:

●  Redüktörün /motorlu redüktörün kullanımında �ş sağlığı ve güvenl�ğ� kurallarının �hlal�,
●  Amacına  uygun  olmayan  kullanım  (Kullanım  Kılavuzunda  bel�rt�len  sınırların dışında ve et�ket / katalog 
    değerler�n�n  dışındak�  her  kullanım  özell�kle  yüksek moment ve farklı dev�rde kullanım)  ve  redüktörün / 
    motorlu redüktörün �şletmede yanlış montaj veya kullanımı, 
●  Redüktörün /motorlu redüktörün aşırı k�rl� ve bakımsız olması,
●  Yağsız kullanım,
●  Yanlış motor seç�m�,
●  Gerekl� koruyucu kapakların çıkarılması,
●  Redüktörde / motorlu redüktörde orj�nal parça kullanılmaması,
●  Eğ�t�ms�z,  yetk�s�z  ve  ehl�yets�z  3. k�ş�ler�n  kullanması,  montaj yapması, bakım yapması  ve  çevres�nde
    bulunması,
●  Enerj� kes�lmes� durumunda oluşab�lecek �lave tehl�keler, fren/k�l�t g�b� parçalar �le önleneb�l�r. Bu da kullanı-
    cının alması gereken b�r önlemd�r.
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1.6

1.6.1 

1.6.2

1.6.3

Taşıma 

Taşıma ve Nakl�ye;

●  Ürün tesl�m� sırasında ambalaj üzer�nde yazılı b�lg�y� d�kkate alınız. 
●  Ürün tesl�m alınırken ürünün taşıma sürec�nde hasar görüp görmed�ğ� kontrol ed�lmel�d�r.
●  Olası hasarlar F�rmamıza b�ld�r�lmel�d�r.
●  Hasarlı ürün devreye alınmamalıdır.
●  Kaldırma mapaları sıkılmalıdır. Bu mapalar sadece  redüktörün/motorlu  redüktörün ağırlığını taşıyab�lecek
    şek�lde boyutlandırılmıştır. Üzerler�ne ayrıca yük llanılan  b�nmemel�d�r. Burada  ku taşıma mapaları  DIN  580
    normuna uygundur. 
●  Motorlu  redüktörde  �k� adet kaldırma mapası mevcut �se, taşıma sırasında redüktör ve motorun büyüklüğü-
    ne göre her �k�s� de kullanılab�l�r. Gerekt�ğ�nde uygun ve yeterl� büyüklükte b�r taşıyıcı kullanılmalıdır.
●  Mevcut taşıma emn�yetler� çalıştırmaya başlamadan önce çıkartılmalıdır.
●  Taşınacak redüktörler�n/motorlu redüktörler�n ağırlıkları ürün kataloglarımızda yer almaktadır.
●  İnsanların zarar görmes�n� önlemek �ç�n, tehl�ke bölges� gen�ş b�r alanda emn�yete alınmalıdır.
●  Taşıma sırasında redüktörün altında durulması ölüm tehl�kes�ne neden olur. 
●  Redüktörün zarar görmes� önlenmel�d�r. Boştak�  m�l uçlarına darbeler  gelmes�, redüktörün �ç aksamlarında
    hasarlara neden olur.

Paketler�n Taşınması;

●  Paketler�n üzerler�ne yük gelmeyecek şek�lde ya da raflı alanlar hazırlanmalıdır.
●  Gerekl� taşıma ek�pmanları hazırlanmalıdır. 
●  Taşıma ve kaldırma ek�pmanları yeterl� kapas�tede ve uygun büyüklükte olmalıdır.
●  Hesaplamalar bağlantı noktalarına ve ağırlık merkez�ne göre yapılmalıdır. 
●  Eğer gerekl�yse bu b�lg� paket üzer�ne yazılmalıdır. 
●  Taşıma ek�pmanları (çel�k halat, kayış, z�nc�r vs.) uygulanacak yüke karşı dayanıklı ve uygun olmalıdır.
●  Taşıma esnasında salınım yapmayacak şek�lde yük merkezlemes� yapılmalıdır.

Ek�pmanların Taşınması; 

●  Bağlantı taşıma noktası tay�n ed�lmel�d�r.
●  Taşıma ek�pmanları (çengel, z�nc�r, kayış) hazırlanmalıdır. Alternat�f olarak yükü kaldırab�lmek  �ç�n palet  kul-
     lanılmalıdır.
●  Eğer v�nç kullanılacaksa paket�n �ç�nden dışa doğru d�k şek�lde kaldırılmalıdır.
●  Eğer forkl�ft ya da paletl� taşıma ek�pmanı kullanılacaksa, paketten çıkartılmış ürün palet  üzer�ne  yerleşt�r�l-
    mel�d�r. 
●  Ek�pmanın çatalı palet� kavrayacak şek�lde taşınmalıdır.
●  Yük yavaş ve sab�t hızla kaldırılmalıdır. An� salınıma karşı önlem alınmalıdır.

  

Taşıma �şlem�  yaparken kullanılacak  olan kaldırma halkası, çengel, kayış, halat, 
k�l�tl�-kanca g�b� aksesuarlar yük �ç�n yeterl� ve uygunluk  belges� olmalıdır.  Taşınacak 
redüktör/motorlu redüktör ağırlıkları ürün kataloğunda ver�lm�şt�r.

DİKKAT !

Tüm   taşımalarda    an�    hareketlerden   ve   an�   kaldırmalardan   kaçınılmalıdır. 

NOT !

Elektr�k motoru �le redüktör arasındak� bağlantı elemanı kapl�n �se kaldırma mapası 
kullanılmamalıdır.

DİKKAT !

X



Şek�l 1: Redüktörler�n Taşınması

1. .4 6

TEK KADEME

A A

A A

IEC / W

MOTOR / PAM

A / F

Redüktörler�n Taşınması; 

Yük kancası V�dalı kanca K�l�tl� kancaHalka donanımlı (bez)A

Manuel Kaldırma (Ağırlık ≤ 5 kg)1  
(ref. ILO sözleşmes�)
Sürekl� taşıma �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Müsaade ed�leb�l�r 
maks�mum eğ�m 15°’ d�r

1
5

°1
5

°

M
A

X
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İKİ KADEME
ÜÇ KADEMEA / F

A A

B

A

B

A

B

A A A

B

A

B

IEC / W

MOTOR / PAM

M
A

X

1
5

°1
5

°

Halka donanımlı (z�nc�r)B

Yük kancası V�dalı kanca K�l�tl� kancaHalka donanımlı (bez)A

Manuel Kaldırma (Ağırlık ≤ 5 kg)1  
(ref. ILO sözleşmes�)
Sürekl� taşıma �ç�n geçerl� değ�ld�r.

Müsaade ed�leb�l�r 
maks�mum eğ�m 15°’ d�r

GENEL BİLGİ1. ÜNİTE

www.pgr.com.tr 10 >



GENEL BİLGİ 1. ÜNİTE

www.pgr.com.tr  < 11

1.7 Depolama

Redüktörler�n /motorlu redüktörler�n depolama şartları �le �lg�l� aşağıda bazı öner�ler ver�lm�şt�r.

●  Açık havada ve yüksek nem �çeren ortamda depolama yapılmamalıdır.
Redüktörler /motorlu redüktörler d�rek yerle temas ett�r�lmemel�d�r.●  
Redüktörler�n motorlu redüktörler�n temas ett�ğ� yer harekets�z olmalıdır. Aks� takt�rde yer ●  / değ�şt�rme esna-

    sında hasar oluşab�l�r.
Redüktör devr�lmeye karşı emn�yete alınmalıdır.●  
Redüktörler�n �şlenm�ş yüzeyler�n� ve m�ller - şaftlar koruyucu yağ �le yağlanmalıdır.●  
Redüktörler /motorlu redüktörler -5°C �le +40°C aralığında büyük sıcaklık farkı olmayan ortamda olmalıdır.●  
Bağıl nem %60' tan daha az olmalıdır.●  
D�rekt güneş ışını veya kızılötes� ışınlara maruz kalmamalıdır.●  
Ortamda aşındırıcı, korozyona  neden olan  maddelerden gazlar, ●   (k�rlenm�ş hava, ozon, çözücü   maddeler,

    as�tler, tuzlar, radyoakt�v�te.vb) uzak tutulmalıdır.
Paslanab�l�r parçaların üzer�ne koruyucu yağ SHELL ENSIS ya da eşdeğer ürün kullanılmalıdır.●  
Redüktör yağsız �se yağlama yağı �le doldurulmalıdır.●  

Depolama sonrasında redüktörün yen�den kullanımında:

Tahr�k  m�ller�n�n  ve  dış  yüzeyler�n  �t�nayla   pas  sökücülerden,  k�rlenmeye  neden  olan 
maddelerden ve d�ğer k�rlerden arındırılması gerek�r (sadece geleneksel, pazarda bulunan 
çözelt� malzemeler� kullanılmalıdır).

Bu �şlem� patlama tehl�kes� olan bölgen�n dışında uygulayınız.  Çözelt� maddes�, m alzemen�n 
hasar görmemes� ve �şletmen�n etk�lenmemes� �ç�n keçelere temas ett�r�lmemel�d�r.

Depolama �ç�n  kullanılan yağ veya  koruyucu  ürün, �şletme �ç�n  kullanılan  sentet�k  yağla 
uyumlu   olamadığında ,  redüktöre  yağ  doldurulmadan  önce  redüktörün  �çer�s�  �t�nayla 
yıkanmalıdır.

Yatak gres�n�n ömrü, b�r yıldan uzun süre depolama yapıldığında düşer.
Yatak �ç�n kullanılan gresler�n sentet�k doğal olmaları gerek�r.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ !

Depolama esnasında redüktörler;
Boyanmamış ve �şlenm�ş yüzeyler�n yağ �le korunmasını sağlayınız. Yüzeyler�n  paslanması 
durumunda ATEX sert�fikası geçerl� olmayacaktır.

PATLAMA !

Bu �şlemler patlayıcı atmosferden uzakta yapılmalıdır.
Redüktörler�n  �çer�s�nde  çalışması  �ç�n  uygun  olamayan  b�r  yağ var �se  bu  yağ boşaltılıp 
tem�zlenmel�d�r.

PATLAMA !
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Uzun sürel� depolama öner�ler�;

●  M�neral yağ veya sentet�k yağ montaj konumuna göre, çalıştırmaya hazır olarak doldurulmalıdır. Buna rağ-
    men çalıştırmadan önce yağ sev�yes� kontrol ed�lmel�d�r.

  Redüktör yağına VCI korozyon koruma maddes� karıştırılmalıdır.●
  Redüktör üzer�nde bulunan havalandırma tapasının taşıma emn�yet�, depolama sırasında çıkartılmamalıdır. ●
 Redüktörden yağ kaçağı olmamalıdır.● 

1.7.1 Uzun Sürel� Depolama Öner�ler�;

NOT !

-  Uzun sürel� depolamalada yada kısa sürel� depolama sırasında aşırı sıcaklık farkı oluşursa 
   çalıştırmadan önce redüktördek� yağ değ�şt�r�lmel�d�r.
-  Tamamen yağ doldurulmuş b�r redüktörde yağ sev�yes� montaj poz�syonuna uygun olarak
   azaltılmalıdır.

DİKKAT !

-  Yanlış veya aşırı uzun depolama, redüktörün arızalanmasına neden olab�l�r.
-  Redüktörün devreye alınmasından önce �z�n ver�len saklama süres�n�n aşılmadığını kontrol 
   ed�n�z.

-  PGR, 9 aydan fazla depolama veya durma süreler� �ç�n uzun sürel� depolama seçeneğ�n� 
   öner�r.
-  Uzun sürel� saklama seçeneğ� ve aşağıda l�stelenen önlemler�n d�kkate alınması �le 2 yıla 
   kadar depolama mümkündür. Redüktörün gerçek etk�ler� yerel koşullara büyük ölçüde bağlı 
   olduğundan, bu zamanlar yalnızca kılavuz değerler olarak görülmel�d�r.

NOT !

GENEL BİLGİ1. ÜNİTE
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ÜRÜN AÇIKLAMASI 2. ÜNİTE

Redüktör Et�ket�2.1

2.2 Uyumluk Beyanı

Redüktörler�m�z  veya  motorlu   redüktörler�m�z   ( Motor  hal�hazırda  kurulu  olduğunda )   mak�ne   mevzuatı 
2006/42/AT' ye uygun, mevcut  ve öneml� tüm güvenl�k mevzuatlarına uyumlu  olacak şek�lde tasarlanmışlardır: 
talep ed�lmes� hal�nde buna ek olarak mevzuatın kend�s�yle bağlantılı olarak üret�c� beyanı da ver�leb�l�r,ek IIB.

Et�ket redüktöre sıkıca sab�tlenmel� ve kalıcı k�rlenmeye maruz kalmamalıdır. Eğer  et�ket  hasarlı  veya  okun-
muyor �se lütfen PGR satış ofis� �le �rt�bata geç�n�z.

Patlama tehl�kes�: uyulmaması c�dd� veya ölümcül yaralanmalara neden olab�l�r.
Redüktörün tüm tekn�k ver�ler� ve ATEX kodlamasının tes�s�n veya mak�nen�n planlamasına 
uygunluğunun kontrol ed�lmes� ve sağlanması gerekmekted�r.

PATLAMA !

 1.      Grup (her zaman II, madenler �ç�n değ�l)    

2.      Kategor� (Gaz �ç�n 2G-3G, toz �ç�n 2D-3D)

3.      Ateşleme koruma t�p� (c) konulmuş �se

4.      Uygulanab�len patlama grubu (IIC, IIB)

5.      Sıcaklık sınıfı (Gaz �ç�n T1-T3 veya T4) veya maks�mum yüzey sıcaklığı (örneğ�n toz 

         �ç�n 125 °C) veya özel maks�mum yüzey sıcaklığı özel belgelere bakınız (TX)

6.      İşletmeye alma sırasındak� sıcaklık ölçümü (X)

ATEX’ e göre �şaretleme (EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016)

Şek�l 2:  Et�ket� ve AçıklamasıRedüktör

SERİ NO

ÇIKIŞ MOMENTİ (Nm)

ÇIKIŞ DEVRİ (rpm)

EKSENEL KUVVET (kN)

RADYAL KUVVET (kN)

YAĞ MARKA TİP

YAĞ MİKTARI

MOTOR GÜCÜ

MOTOR DEVRİ
MOTOR EKSENEL KUVVET

MOTOR RADYAL KUVVET

TİP

TAHVİL

MONTAJ POZİSYONU

İMALAT TARİHİ

-20/+40 YAZILACAK

MİL ÇAPI YAZILACAK

SERVİS SÜRESİ h

ÖZEL İMALAT İÇİN
AÇIKLAMALARL

kN

n1

EN 80079 - 36: 2016

EN 80079 - 37: 2016

II 2G Ex h IIC T4 Gb
II 2D Ex h IIIC T120°C Db

O�l

M2

n2

F
A2

F
R2

Nm

P.T.-1m�n

F
A1

F
R1kN

Qty

kW

İ

M.P.

-1m�n

kN

kN

Ta

IR2

MI

S

h

TypeType

S.NoS.No

°C°C

mmmm

Tel : 0256 231 19 12 - 16 (pbx)
Fax: 0256 231 19 17
www.pgr.com.tr

Tel : 0256 231 19 12 - 16 (pbx)
Fax: 0256 231 19 17
www.pgr.com.tr

T�p levhasında bel�rt�len ve maks. yüzey sıcaklıklarına a�t olan ver�ler  normal 
çevre koşullarında ve normal kurulumlarda yapılan ölçümlere dayanmaktadır.
Bu koşulların  az  da olsa değ�şmeler�  (örneğ�n:  küçük montaj alanlarının 
seç�lmes�) ısı oluşumuna öneml� oranda etk� edeb�l�r.

PATLAMA !

2014/34/AB d�rekt�fine uygun redüktörler; 
EN ISO 80079-36:2016, EN ISO 80079-37:2016 standartında bel�rt�len �çer�klere 
uygun "ATEX" et�ket�ne sah�pt�r. Aşağıda b�r örnek ver�lm�şt�r:

PATLAMA !
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Tanımlamalar2.3

Tablo 2: Ürün Açıklaması

      � : Tahv�l Oranıges
                       Katalog : A / F

                          Sayfa      : 39 - 107

Katalog : A / F 
Sayfa       : 109 - 141

AKUPLE

603 -       PAM 100 - B5 160.90A / F

63

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

IEC

140

173

207

250

W

Katalog : A / F 
Sayfa       : 34

D�ğer Kutup 
komb�nasyonları 

�stend�ğ�nde 
karşılanacaktır.

Kutup
Sayısı 

2

4

6

2 - 4

2 - 8

Motor Gövde
 Büyüklüğü

63 M

71 M

80 M

90 S/L

100 L

112 M

132 S/M

160 M/L

180 M/L

200 L

225 S/M

Motor 
Aksesuarları

BRE

RG

SR

HL

TF

TW

WU

EF

ZF

DF

IG

KK/FK

B

Katalog : A / F 
Sayfa       : 109 - 141

3
Kademe

1

2

3

100L / 4B  BRE -       

PAM B14

56

63

71

80

90

100

112

132

56

63

71

80

90

100

112

132

160

180

200

225

PAM B5

FA

FA FB FC FD

Çıkış Flanşı

  T�p

A F AF
Ayak Montajlı Flanş Montajlı Ayak-Flanş Montajlı

AF-M
Ayak-Flanş Montajlı
(Seyyar Ayaklı)

20

25

30

35

40

50

60

70

90

60
Gövde Büyüklüğü
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2.4 Kısaltmalar

Tablo 3: Kısaltmalar

: Mevcut tasarımlar onay �şaret� �le bel�rt�lm�şt�r.

Kısaltmalar Anlamları Helisel Dişlili Redüktör

FA - FB - FC - FD

A

F

Ayaklı

Flanşlı

PAM PAM B5 - B14 Adaptörü

IEC

W

B

GR

IEC Adaptörü

W Kovanı

K�l�t

WB W K�l�d�

Güçlend�r�lm�ş Rulman 

Flanş Çeş�tler�

ÜRÜN AÇIKLAMASI 2. ÜNİTE
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3.1 Montaja Başlamadan Önce

Aşağıdak� noktalara d�kkat ed�n�z;

●  Motorlu redüktörün üzer�ndek� b�lg�ler mevcut şebeke ger�l�m�ne uygun olmalıdır.
●  Redüktörde hasar olmamalıdır.
    Standart redüktörlerde; 
●  Ortam sıcaklığı "Yağlayıcılar" bölümünde ver�len sıcaklık değerler�ne uygun olmalıdır.

PATLAMA !

İşletmeye almadan önce aşağıdak�ler�n kontrol ed�lmes� ve emn�yete alınması gerek�r: 

●  Redüktörün  montajı  sırasında,  yağ,  as�t,  gaz,  buhar  ışıma  neden�yle  herhang�  b�r 
    patlama  tehl�kes�  olmamalı  ve  redüktörde   5  mm'den   daha  fazla  b�r  toz  b�r�k�nt�s� 
    bulunmamalıdır. 
●  İşletme  sırasında  redüktörün  yeterl�  oranda  havalandırılmış  b�r odada bulunması ve 
    dışarıdan büyük oranda b�r ısı ışıması etk�s�ne maruz kalmaması gerek�r. 
●  İşletme sırasında soğutma havası sıcaklığı 40°C'y� aşmamalıdır. 
●  Yağın  kontrolü ve  boşaltılmasına  a�t  tapaların ve  tahl�ye  valflarının  kolay  er�ş�leb�l�r 
    olması gerek�r. 
●  Redüktöre a�t  çeş�tl� d�ğer  c�hazların  kend�  fonks�yonlarından bağımsız  olarak  ATEX 
    Sert�fikasına (Patlamaya karşı korumalı elektr�kl� �şletme maddes�) sah�p olması gerek�r. 
●  Del�kl� m�le (sürtünme engelley�c�  bağlantı  olsun olmasın) sah�p redüktörler�n  takılması 
    bu el k�tabındak� tal�matlara göre doğru b�r şek�lde gerçekleşt�r�lm�ş olmalıdır. 
●  Kurulum �şlemler�n�n tamamlanmasının ardından redüktörün tem�zlenmes� gerek�r. 
●  Mak�ne  operatörü   �le  gen�şleyen  ve  kaydıran   parçalar   ya da    redüktör   contaları 
    arasında  �stenmeyen  temasları  engelleyen  bütün  �şletme  tert�batlarının çalışır  halde 
    olduklarından em�n olunuz.

TEHLİKE !

 Redüktör aşağıdak� ortam koşullarında monte ed�lmemel�d�r: 
- Patlayıcı  atmosfer, yüksek koroz�f  ve/veya  yağlar, as�tler, gazlar, buharlar, radyasyon,
- D�rekt gıdayla temas eden yerlerde.

Redüktörler ya motorsuz sevk ed�lmekted�r ya da elektr�k motoru üret�c�s�nden  motor  tem�n ed ATEX' l� �l�p re-
düktöre montajı yapılmaktadır. Elektr�k bağlantısı son kullanıcıya a�tt�r.

Özel uygulamalarda redüktörün motorlu/  redüktörün konfigürasyonu ortam şartlarına uygun olarak gerçekleş-
t�r�lm�şt�r.
Çıkış m�ller� şlenm�ş yüzeyler ıkış m�ller� şaftları üzer�ndek� korozyon önley�c� madde, p�sl�kler vb. k�rlen-, � ve ç /
meler tem�zlenmel�d�r.
P�yasada  yayg n . Rulman yataklar anların  olarak  kulla ılan  solvent  kullanılmalıdır ına ve sızdırmazlık elem ına 
solvent temas etmemel�d�r.
A , ç aftşındırıcı ortam koşullarına ıkış m�l� / ş ı, sızdırmazlık elemanları aşınmaya karşı korunmalıdır.
Bağlantı flanşlarını DIN 332'ye göre açılan kılavuz �le m�le/şafta bağlanmalıdır.  

Yanlış b�r dönme yönünün hasarlara ya da tehl�kelere neden olab�leceğ� durumlarda montajdan önce redüktö-
re test çalışması yapılarak, çıkış m�l�n�n ş aftının doğru dönme yönü bel�rlenmel� ve daha sonrak� çalışma �ç�n/
emn�yete alınmalıdır.
Tek yönlü k�l�t bulunan redüktörlerde, redüktörün g�r�ş ve çıkış tarafına ok yerleşt�r�lm�şt�r.
Okların  uçları  redüktörün  dönme  yönünü  göster�r.  Motorun  bağlanması  ve  motorun   çalışması  s ırasında, 
manyet�k alan kontrolü �le redüktörün sadece dönme yönünde çalışab�lmes� sağlanmalıdır.

Montaj yer�n�n çevres�nde  metal, yağlama maddes� ya da  elastomerlere yapışan aşındırıcı, korozyona neden 
olan maddeler�n bulunmadığından ya da çalışma sırasında bu tür maddeler�n  ortaya  çıkmayacağından  em�n 
olunmalıdır.

TEHLİKE !

Tek yönlü  k�l�t  bulunan  redüktörlerde, k�l�t,  dönme  yönünde  çalıştırılmalı,  yanlış  yönde 
çalıştırılması hasarlara neden olab�l�r.
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Maks�mum  yüzey  sıcaklığı  normal  kurulum  ve kullanım  koşullarında  alınan  ölçümler� 
�fade eder. 
Redüktörün kullanım koşulları bunlardan farklı �se yüzey sıcaklığı daha yüksek değerlere 
ulaşab�l�r. 
Böyle b�r durumda yağ s�rkülasyonlu soğutma ün�tes� kullanılmalıdır.

PATLAMA !

Aşağıdak� maddeler�n yapılması durumunda ATEX belges� geçers�zd�r.

●  Redüktör üzer�nde bulunan et�ket değerler�n�n dışında kullanım.
●  Redüktörün et�ket�nde bel�rt�len sev�yeden daha tehl�kel� (Patlayıcı ortam) b�r alanda 
    kullanım.
●  Redüktörü ek�pman sınıfı I  olan b�r  alanda kullanım. (Gr�zudan kaynaklı  tehl�ke altındak� 
    madenler)
●  Redüktörü alınandan başka güçlerde kullanmak.
●  Montaj Poz�syonunu değ�şt�rmek.

PATLAMA !

Kr�t�k Uygulamalar

Katalogta ver�len performans değerler� M1 montaj poz�syonu ve buna benzer durumlar �ç�nd�r. Örneğ�n: İlk ka-
deme, komple yağ �ç�nde olmadığı durumlarda. D�ğer montaj poz�syonları değ�ş�k g�r�ş hızları ve her b�r redük-
tör gövdes� �ç�n kr�t�k uygulama durumları tabloda ver�lm�şt�r.

Aşağıdak�  uygulamalar �ç�n de Tekn�k Serv�s�m�ze danışılması gerek�r.  

-   Hız artışı durumu.
-   Redüktör arızasında canlılara zarar vereb�leceğ� uygulamalar.
-   Yüksek ataletl� uygulamalar.
-   Kaldırma v�nc� olarak kullanım.
-   Redüktörde yüksek d�nam�k ger�lmelere sebep olab�lecek uygulamalar.
-   -5 °C altında veya 40 °C üzer�ndek� �ş ortamında yapılan uygulamalar.
-   K�myasal aşındırıcı çevrelerde kullanım.
-   Tuzlu ortamlarda kullanım.
-   Katalogta bel�rt�lmeyen montaj poz�syonlarında kullanım.
-   Radyoakt�f ortamlarda kullanım.
-   Atmosfer�k basınçtan farklı basınç t�pler�n�n bulunduğu ortamlarda kullanım.
-   Redüktör ün�tes�n�n batırılması gerekt�ğ� uygulama ortamlarından sakının.

Redüktörün dayanab�leceğ� maks�mum moment değer�;   
B(*) Performans tablolarında  bel�rt�len nom�nal moment değer�n�n (f =1) �k� katını aşmamalıdır. 

(*) Tam kapas�te yük  değerler� �le  yapılan  başlatmalarda, frenlemelerde, özell�kle  d�nam�k  olan  şok ve d�ğer 
nedenlerde, momente bağlı aşırı yüklerde geçerl�d�r.

3.2

Tablo 4: Kr�t�k Uygulamalar (Dev�r Kontrol)

A / F 902
903

701
702
703

601
602
603

501
502
503

401
402
403

351
352
353

301
302
303

252
253 202 G202

- - - - - -

P P P P P P

PPP P P P P P P

PPP P

P

XXX X

M4: 1500 < n1 < 3000

n1 > 3000

M2

A :  Uygulama yapılması tavs�ye ed�lmez.
B :  Yapılan uygulamayı kontrol ed�n ve /veya Tekn�k Serv�s�m�ze durumu b�ld�r�n�z.
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3.3 Redüktörün Montajı

Kurulum koşullarına d�kkat ed�n�z, çünkü bunlar hasar ve duruş süreler�n�n başlıca nedenler�d�r. Motoru seçer-
ken, motorun montaj poz�syonunu ve mevcud�yet�n� motorun altında yağ sızıntıları �le hasar göreb�lecek parça, 
eşya veya  malzeme olmamasına d�kkat e d�n�z. Fakat bu da rektörün �çer�s�ndek� yağ m�ktarı, �le sınırlıdır. Doğru 
montaj poz�syonunu seçmek b�rçok sorunu ortadan kaldırab�l�r. Opt�mum güvenl�kle çalışmasını sağlamak �ç�n 
genell�kle redüktörün altında b�r konuma yerleşt�r�lmes� yeterl�d�r.

Redüktör sadece et�kette bel�rt�len montaj poz�syonunda çalıştırılab�l�r. 
PGR tarafından farklı montaj poz�syonuna �z�n ver�lmez.

DİKKAT !

Redüktörü devreye almadan önce aşağıdak� �şlemler� yapınız:

●   Redüktörün ve/veya motorun et�ket�n� kontrol ed�n�z. 
●   Gelen redüktörün s�par�ş ed�len ek�pmana uygun olduğundan em�n olunuz.
●   Mak�naya montaj, t�treş�ms�z ve dengel� olmalıdır. Yapı burulma hareketler�ne maruz kalmaz. Herhang� b�r 
     elektr�k ve elektro stat�k dejarşı sağlamak zorundadır. Aks� takt�rde montaj alanına güvenl� b�r şek�lde bağ-
     lanmış b�r kablo �le topraklama sağlanmalıdır. Temas bölges�n�n boyasını çıkardığınızdan ve uygun kes�tte 
     kablo kullandığınızdan em�n olunuz.
●   Sab�tlemek �ç�n m�n�mum 8.8 kal�tede cıvata kullanınız. Uygun olmayan sab�tleme neden�yle  gövdeler�n ha-
     sarlanmamasına özen göster�n�z. Destek yüzey�n�n sab�tleme yüzey� �le aynı doğrultuda olduğundan em�n 
     olunuz.
●   Redüktörü s�par�şte bel�rt�lenden başka montaj poz�syonunda kurulum yapmayınız çünkü farklı montaj po-
     z�syonları �ç�n doldurma, boşaltma ve yağ sev�ye tapalarının yerler� ve redüktör �çer�s�nde konacak  yağ m�k-
     tarları farklıdır.
●   Sev�ye tapasının konumunu kontrol ed�n�z. Bu tapanın s�metr�s�nde kör tapa var �se ve gerek�rse sev�ye ta-
     pasının yer�n� değ�şt�r�n�z. Yağ doldurma boşaltma tapalarının er�şeb�l�rl�ğ�n� kontrol ed�n�z.
●   Mümkün �se çalışma poz�syonuna göre doğru yağ m�ktarını  kontrol ed�n�z. Eğer  yağ eklenecek �se  sev�ye 
     tapasına göre et�kette bel�rt�len türden yağ kullanınız.
●   Redüktörün yanında gönder�len havalandırma tapasını kataoglarda ver�len şemaya ve montaj poz�syonuna 
     göre değ�şt�r�n�z.
●   Yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol ed�n�z.
●   Mümkünse şaftlardan ve sızdırmazlık elemanlarının çevres�ndek� alanlardan k�r �zler�n� tem�zley�n�z.
●   Küflenme ve yapışmayı önlemek �ç�n temas yüzey�n� yağlayınız.
●   Stat�k contaları ve cıvatalı b�rleşme yerler�n� kontrol ed�n�z.
●   Redüktörü duman veya aşındırıcı ve/veya aşındırıcı tozlu b�r ortamda kurmayınız.
●   Redüktörü doğrudan gıda ürünler� �le temas hal�nde bulunan yerlerde kullanmayınız.
●   Mevcut kurallara uygun olarak  s�stem güvenl�ğ�n� sağlamak  �ç�n döner parçalar �ç�n  tasarlanmış olan tüm 
     korumaları takınız.
●   Redüktörün çıkış m�l�n�n dönüş yönünü kontrol ed�n�z.
●   M�l montaj konfigrasyonlarında PGR tarafından özel olarak tasarlanmış tork kollarının kullanılması öner�l�r.
●   Fan tarafından gelen �y� b�r hava akışı �le motorun doğru şek�lde soğumasını sağlayınız.
●   Güneş ışınları ve d�ğer ısı kaynaklarından kaçınınız, soğutma havası sıcaklığı asla 40°C’ y� aşmamalıdır.
●   M�l üzer�nde yapılacak çeş�tl� parçaların montajı (kasnak, d�şl�, bağlantı elemanları  v.b) rulmanlara ve redük-
     törün dış kısmına zarar vermeyecek şek�lde m�l üzer�ndek� kılavuz veya başka s�stemler kullanılarak yapıl-
     malıdır.
● kes�c�ler�, sıcaklık    Redüktörün bağlandığı mak�ne  ek�pmanının aşırı yüklenmes�n� önlemek �ç�n, aşırı akım  
     sınırlayıcıları, aşırı hız mon�törler�, vb. teçh�zatların son kullanıcı tarafından tem�n ed�lmes� gerekmekted�r.

   Ac�l durdurma s�stem� çalıştığı zaman b�r�ken enerj� mümkün olduğunca hızlı ● ve emn�yetl� b�r şek�lde dağı-
     tılmalı ya da bundan böyle tehl�ke oluşturmayacak şek�lde �zole ed�lmel�d�r. Bu b�r�ken enerj�n�n ıdağ tılması, 
     redüktöre bağlanan s�stemle �lg�l�d�r. Bu s�stemlerde gerekl� önlemler�n alınması gerekmekted�r.

     0°C' n�n  altındak� sıcaklıklara sah�p ortam  sıcaklıkları �ç�n lütfen  aşağıdak�ler� göz  önünde  bulun-
     durunuz;

●   Motorlar beklenen ortam sıcaklığında çalışmaya uygun olmalıdır.
●   Gerekl� olan başlatma torku aşıldığında elektr�k motor gücü ayarlanmalıdır.    



●   Çalıştırma  sırasında  ün�ten�n  yüzey sıcaklığını, uygulama  tarafından sağlanan  şartlar 
     altında   tesp�t   etmek   öneml�d�r.   Gözlemleme,   KONTROL  VE  BAKIM   tablosunda 
     göster�ld�ğ� g�b� per�yod�k olarak tekrarlanmalıdır.
●   Yüzey  sıcaklığı,  hareket  g�r�ş�  çevres�nde  veya  motor  �le  ün�te  arasındak�  bağlantı 
     alanında ve her durumda hava akımının daha az olduğu yerde ölçülmel�d�r.
●   Ölçülen yüzey sıcaklığı (Ts) artı  �z�n ver�len maks�mum ortam sıcaklığı (Tam)  �le ölçülen 
     ortam   sıcaklığı  ( Ta )   arasındak�   fark,  �z�n  ver�len   maks�mum  yüzey  sıcaklığından 
     (Tc,  et�kette  bel�rt�len)  en  az  10°C  daha  düşük  olmalıdır:  Ts + (Tam-Ta) < Tc -10 °C

Uygun olamayan  sıcaklıklarda redüktörü durdurun ve PGR Tekn�k Serv�se başvurunuz. 

PATLAMA !

PATLAMA !

ATEX ün�teler� �ç�n ek prosedürler:

●   Uygulama �le uygun olduğundan em�n olmak �ç�n tüm et�ketlerdek� ver�ler� kontrol ed�n�z: 
     grup,  kategor�,  alan,  maks�mum  yüzey  sıcaklığı,  P1,  n1   ve  M2 maks�mum l�m�tler�, 
     montaj poz�syonu, ortam sıcaklığı.
●   Güneş ışınlarının veya d�ğer ısı kaynaklarının bulunmadığını kontrol ed�n�z.
●   Beklenen  ortam  sıcaklığı  < -20 °C   veya   > 40 °C   olduğunda,  PGR Tekn�k  Serv�se 
     başvurunuz.
●   Duman ya da aşındırıcı ve / veya aşındırıcı toz bulunmadığından em�n olunuz.
●   Ultrason ve / veya �yonlaştırıcı ışıma kaynaklarına yakın olmamasına d�kkat ed�n�z.
●   Tes�s�n yıldırım düşmes�ne karşı yeterl� korumaya sah�p olup olmadığını kontrol ed�n�z.
●   Yağ   sızıntısı   olup   olmadığını  kontrol  ed�n�z  ( tesp�t   ed�l�rse,   kurulumu   durdurup 
     PGR Tekn�k Serv�se danışınız).
●   Elektrostat�k  yük  oluşturmayan   malzemeler�   kullanarak   şaftlardan    ve    yağ  keçes� 
     çevres�ndek� k�r �zler�n� ortadan kaldırınız.
●   Çalışma yer�n�n patlama tehl�kes� bulunan b�r ortamdan arındırıldığından ve kurulumun 
     tamamı boyunca böyle b�r durumun devam etmed�ğ�nden em�n olunuz.
●   Ün�teye bağlı g�r�ş ve çıkış b�leşenler�n�n ATEX onaylı olduğunu kontrol ed�n�z.
●   Tem�n ed�leb�l�r tork kollarını kullanınız.
●   Fan tarafından gelen �y� b�r hava akışı �le motorun doğru şek�lde soğumasını sağlayınız. 
     Ün�ten�n soğumasını engelleyen kapak veya başka b�r şey olmadığını kontrol ed�n�z.
●   Yağ sev�yes� kontrolü �ç�n uyarı lambasının (veya yağ ölçüm çubuğunun) er�ş�leb�l�rl�ğ�n� 
     kontrol ed�n�z (mevcutsa).
●   Ün�tey� takınız ve uygun müdahale s�stem�ne, herhang� b�r sensör termal korumasına, 
     ayrı   olarak   ve   b�rl�kte   ver�ld�ğ�nde   bağlayınız.  Özel   tal�matlar   kılavuzun   ek�nde 
     ver�lmekted�r.
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Cıvata Sıkma Momentler� [Nm]
 

Ölçüler
 

Koruyucu Kapak 

Bağlantı Cıvataları

 

- - -

 - 2 - 

- - 6.4 

11 10 11

11 17 27 

27 40 53

35 - 92

- - 230

80 - 460

170 - -

- - 1600 

- - - 

- - - 

- - - 

75 - - 

110 - - 

190 - - 

240 - - 

M4 

M5 

M6 

M8

M10 

M12

M16

M20

M24

M30

M36 

M42 

M48

 M56 

G½ 

G¾ 

G1 

G1¼ 

G1½ 300 -

Cıvata Kal�tes�

8.8   

3.2 5 6 

6.4 9 11 

11 16 19 

27 39 46

53 78 91 

92 135 155

230 335 390

460 660 770

790 1150 1300

1600 2250 2650

2780 3910 4710 

4470 6290 7540 

6140

 

8640

 

16610

 9840 13850 24130 

- - - 

- - - 

- - - 

- - - 

Kapak 

Cıvataları

Kapl�n 

Cıvataları
10.9 12.9

Redüktörün Havalandırılması

Neml� mekanlarda ya da açık  havada  kullanım  �ç�n  korozyona  dayanıklı  redüktör  öner�l�r.  Boyada  oluşan 
hasarlar (havandırma tapasında) derhal düzelt�lmel�d�r.
Redüktör üzer�nde bulunan havalandırma tapasının taşıma emn�yet� çıkartılır. Havalandırma tapası ayrı olarak 
gönder�lm�şse mutlaka takılmalıdır.

3.5

Cıvata Sıkma Tork Değer�3.4

1. Taşıma emniyetli havalandırma tapası,

2. Taşıma emniyetini çıkartınız,

3. Havalandırma emniyeti aktif. 

Tablo 5: Cıvata Sıkma Momentler�

Şek�l 3: Havalandırma Tapasının Devreye Sokulması

1 2 31 2 3
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Patlama tehl�kes�: Et�ket eks�kl�ğ�nden kaynaklanan patlama tehl�kes�. 

Uyulmaması ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olab�l�r.
Sıcaklık sınıfı T4 redüktörler veya maks�mum yüzey sıcaklığı 135 °C' n�n altında olan 
redüktörlerle b�rl�kte ver�len kend�nden yapışkanlı sıcaklık et�ket� (121 °C  değer�nde 
basılmıştır) redüktör gövdes�ne yapıştırılmalıdır. 

PATLAMA !

Sıcaklık sınıfı veya maks�mum yüzey  sıcaklığı,  ürün et�ket�n�n son satırındak�  ATEX et�ketlemes�nden görüleb�l�r.
Örneğ�n; II 2G Ex h IIC T4 Gb  ya da  II 2D Ex h IIIC T120°C Db g�b�.

Sıcaklık çıkartması, yağ  sev�yes�  tapasının yanına  yapıştırılmalı ve  (bkz. 4.12 "Yüzey  Sıcaklığının Kontrolü" 
sayfa 31-32) motora doğru  olmalıdır. Yağ sev�ye haznes�ne sah�p redüktörler �ç�n sıcaklık et�ket�, yağ sev�yes�   
haznes� olmayan redüktörler  �ç�n  olduğu g�b� aynı konuma yapıştırılmalıdır. Yağ bakımı yapılmaksızın ömür 
boyu yağlanan redüktörler �ç�n, sıcaklık et�ket� ürün et�ket�n�n yanına yapıştırılmalıdır.

3.6 Sıcaklık Et�ket�

Şek�l 4: Sıcaklık Et�ket� (A / F) Şek�l 5: Sıcaklık Et�ket� (F)

Orta nokta beyaz: 
sıcaklık normal

Orta nokta s�yah: 
sıcaklık çok yüksek

Orta nokta beyaz: 
sıcaklık normal

Orta nokta s�yah: 
sıcaklık çok yüksek

3.6.1 Sıcaklık Et�ket�n�n Kontrol Ed�lmes�

Patlama tehl�kes�: Uyulmaması ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olab�l�r.

●    Sıcaklık et�ket�n�n s�yah renkl� olup olmadığını kontrol ed�n�z. 

●    Eğer sıcaklık et�ket� s�yaha dönüşürse, redüktör aşırı ısınmıştır.

PATLAMA !

Aşırı ısınmanın neden� bel�rlenmel�d�r. Lütfen hemen PGR serv�s departmanıyla �let�ş�me geç�n. Aşırı ısınma-
nın sebeb� düzelt�lmeden redüktör tekrar çalıştırılmamalıdır ve yen�lenen aşırı ısınma bertaraf  ed�leb�l�r. Tekrar 
çalıştırılmadan önce redüktöre yen� b�r ısıya dayanıklı yapışkan et�ket takılmalıdır. Tozları tem�zley�n�z. 
(Yalnız Kategor� 2D �ç�n gerekl�d�r)

Patlama tehl�kes�: Uyulmaması ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olab�l�r.

●    Redüktör gövdes�ndek� b�r�km�ş tozlar 5 mm'den daha fazla �se tem�zlenmel�d�r.

PATLAMA !
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a

b

c

d

e

Kapl�nler�n Montajı

Kapl�nler monte ed�l�rken, balansları üret�c�ler�n�n ver�ler�ne uygun olarak yapılmalıdır. Uygun sıkma tert�batıyla
gerçekleşt�r�lmel�d�r. Montajdan önce m�le/şafta korozyon yağlama maddes� sürülerek montaj ve demontaj �şlem-
ler� kolaylaştırılab�l�r.

3.8

Kayış - kasnak,  z�nc�r  ve  d�şl�   tahr�kler�n�,  dış  etk�ler�n  temasından  koruyunuz.

DİKKAT !

Şek�l 7: Kapl�n Montajı

a. Maks�mum ve m�n�mum mesafe
b. Eksenel kayma
c. Açısal kayma

a b c

Bas�t b�r sıkma tert�batı örneğ�;

a. Çıkış M�l�
b. Kapl�n
c. Rondela
d. Somun
e. Saplama

Kayış kasnaklar, kapl�nler, d�şl�ler vb. m�l�n ucuna çek�çle vurularak takılmamalıdır.  
Aks� takt�rde gövdede, yataklarda ve m�lde hasar oluşab�l�r. Kayış kasnaklarda, 
kayış gerg�nl�ğ�n�n doğru olmasına (üret�c�s�n�n ver�ler�ne uygun) d�kkat ed�lmel�d�r.  
İz�n ver�lmeyen radyal ve eksenel kuvvetler�n oluşmaması �ç�n bağlantı elemanının 
balans ayarları yapılmalıdır.

NOT !

Çıkış m�l� elemanına b�r m�ktar gres sürülmes� veya bağlantı elemanının kısa sürel� 
ısıtılması �le (80...100 °C) montaj kolaylığı sağlanab�l�r.

NOT !

3.7 Bağlantı Elemanının Çıkış M�l�ne Montajı

Çıkış m�l� elemanlarının montajı �ç�n aşağıdak� şemaya bakınız.

Bağlantı  elemanları  monte etmek �ç�n sadece çekme  tert�batı kullanılmalıdır.  Poz�syon ayarı  �ç�n çıkış m�l�n 
ucunda bulunan kılavuz yatağı kullanılmalıdır.

* Yüksek radyal kuvvetler� önlemek �ç�n: d�şl� veya z�nc�r d�şl� şek�l B de görüldüğü g�b� monte ed�lmel�d�r.'

Şek�l 6: Bağlantı Elemanının Çıkış M�l�ne Montajı

1) Bağlantı elemanı
A) Yanlış
B) Doğru

1

A

FX1

X1

FX1
1

B

X1

1) Redüktör m�l ucu
2) Eksenel yatak
3) Bağlantı elemanı

21
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DELİK VE PASO DARBELİ ÇEKTİRME

Standart B�r B5 Motorunun PAM lı Redüktöre Montajı'

1. Motor ve PAM Adaptörlü motorun m�l�, flanş yüzeyler�  
    tem�zlenmel� ve hasar  kontrolü  yapılmalıdır.  Motoru
    sab�tleme   elemanlarının   boyutları   ve   toleransları 
    EN 60079-0 ye uygun olmalıdır.

2. Motor m�l�n�n faturasına dayanana kadar �t�lmel�d�r.

3. Açık havada  montaj yapılacaksa ve ortam neml�yse,  
    motor  flanşı  ve PAM  Ada ptörü   yüzeyler�n�n  �zole 
    ed�lmes�  öner�l�r. Motor  montajından  önce  ve  sonra 
    flanş �zole ed�lecek  şek�lde  flanş yüzeyler�ne Loct�te 
    574  veya  Loxeal  58-14   yüzey  �zolasyon  maddes� 
    kullanılmalıdır.

4. Motor, PAM Adaptörüne takılmalıdır.

5. PAM adaptörünün cıvataları uygun sıkma moment�ne 
    göre montajı yapılmalıdır. 

3.9

Şek�l 8: Standart B�r B5 Motorunun PAM’lı Redüktöre Montajı

PATLAMA !

●  Yukarıda bel�rt�len tüm kontroller poz�t�f olduğunda ve bu el k�tabında bulunan tüm 
    tal�matlar eks�ks�z ve doğru b�r  şek�lde uygulandığında, elektr�k  motoru  redüktöre 
    uygun  şek�lde olan  ATEX  koruması  �le  kurulab�l�r  ve  bu şek�lde aynı 2014/34/AB
    mevzuatına uygun b�r redüktör motoru ortaya çıkab�l�r. 

Buna rağmen motor �le redüktörün bağlanması sırasında bu el k�tabında bel�rt�lmeyen 
ve/veya b�r veya b�rden çok tal�matı �zlemeyen b�r �şlem kullanıldığında, �şletmec�, bu 
motor - redüktör    bağlantısının   get�receğ�   r�skler�n   anal�z�n�   kend�s�   ölçmel�   ve 
bel�rlemel�d�r. Motor b�r redaktör tarafından beslend�ğ�nde bu r�sk anal�z� her  zaman 
gerekl�d�r. 
Ancak bu şek�lde tüm s�stem üret�c�n�n  sert�fikasına v e 2014/34/AB mevzuatına uygun 
redüktöre ha�z olur. 

Elektr�k Motorunun Demontajı (PAM) 

Çalışma sırasında motor �le redüktör arasındak� bağlantı elemanının yüzey�n�n paslanmış olmaması öneml�d�r,  
motoru çıkarab�lmek �ç�n aşırı yük uygulanmaması gerekl�d�r. Motoru redüktörden ayırırken zorlama yapmadan
aşağıdak�  yöntem  uygulanmalıdır.  Zorlamaya neden olan ve redüktöre  zarar  vereb�lecek  uygulamalardan 
kaçınılmalıdır.

1. Fan tarafından motor m�l�n� matkapla delerek kılavuz açılmalıdır.
2. D�ş açılmış yere darbel� çekt�rme takılmalıdır.
3. Motorla redüktör arasındak� bağlantı v�daları sökümel�d�r.
4. Darbel� çekt�rme atalet kuvvet� sayes�nde motor redüktörden ayırılmalıdır.

PAM gövdeler�ndek� yarıklar  kullanılarak, tornav�da veya levye  yardımı �le  motor  zarar  görmeyecek  şek�lde 
ger�ye doğru �t�lerek çıkartılab�lmekted�r.

Şek�l 9: Elektr�k Motorunun Demontajı (PAM) 

3.10
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Redüktörün çalışab�leceğ� ortam sıcaklığı et�kettek� g�b�  - 20°C  �le  + 40°C 'd�r  ve bunlar 
max. ortam sıcaklıklarını göster�r. 
Farklı ortam sıcaklıklarında çalışmaya �z�n ver�lmez. 
Gerek�rse PGR Tekn�k Serv�se başvurunuz.

DİKKAT !

PATLAMA !

ATEX ün�teler� �ç�n ek prosedürler:

●   Özell�kle  soğutmadan  en çok  etk�lenen  alanlarda  redüktörün  dış  tem�zl�k  düzey�n� 
     kontrol ed�n�z.
●   Yağ kaçaklarını, özell�kle sızdırmazlık elemanlarının olduğu yerlerde kontrol ed�n�z.
●   Tem�zlemek �ç�n elektrostat�k deşarj üretmeyen malzemeler� kullanınız.
●   Sev�ye gösterges� veya yağ ölçme çubuğu aracılığıyla yağ m�ktarını kontrol ed�n�z. 
     Sev�ye  kontrolü  ( ATEX  3GD )  olmaksızın  yağlı  redüktörlerde  doğru  m�ktarda  yağ 
     PGR  tarafından  sağlanır. Yağ �le  doldurulması  gerek�yorsa,  6. bölümdek�  tal�matları 
     �zley�n�z. (6.YAĞLAMA)
●   Herhang�  b�r anormal  ses  ve  t�treş�m  veya  aşırı  ısınma  durumunda, motoru  derhal 
     durdurunuz ve PGR Tekn�k Serv�se başvurunuz.
●   Redüktör �nd�rgenm�ş yükte  (nom�nal�n yaklaşık  olarak  % 40' ında)  24 saat  çalışması  
     öner�l�r. Devreye g�rme aşamasında ün�te kısa sürede �ç sürtünmeden sıcaklık normal 
     olanlardan  daha  yüksek  olmakla  b�rl�kte  bel�rt�len l�m�tlere  uygundur. Bu  aşamada, 
     yağ keçeler�nden b�raz gres yağı çıktığını görmek normald�r.
     LÜTFEN  DİKKAT  EDİNİZ !   Düşük   sıcaklıklarda   uzun   süre   depolamış  olmanız 
     durumunda, kademel� olarak kuru b�r başlangıçla yağın normal akışkanlığa get�r�lmes� 
     gerekl�d�r. Ancak ün�ten�n yüzey�n� en az 10°C' ye  get�rd�kten sonra, mutlaka, yukarıda 
     bel�rt�len aşamaya geç�n�z.
●   Tam yükte yaklaşık 3 saat çalıştıktan sonra, yüzey sıcaklığını ölçmek gerek�r. 
     Derecelend�rme değer�n�n (T4) aşılması durumunda derhal motoru kapatınız  ve PGR 
     Tekn�k Serv�se başvurunuz.
●   İht�yaç  durumunda, motoru durdurduktan sonra sökmeden önce 30 dak�ka bekley�n�z.

3.11 Redüktörün Çalıştırılması

Redüktörü �çeren mak�ney� çalıştırmadan önce şunlardan em�n olunuz:
●   Mak�ne, yürürlüktek� d�ğer güvenl�k yönetmel�kler�ne ek olarak Mak�ne d�rekt�f�  2006/42/AT  �le uyumludur.
●   EN 60204-1 ve EN 60079-0 yönetmel�kler�ne uygundur.
●   Voltaj, beklenen voltaj �le uyumludur.
●   Tes�s, �şyer�ndek� k�ş�ler�n güvenl�k ve sağlığıyla �lg�l� geçerl� tüm standartlara uygundur.

Bundan Başka;

●   Sev�ye gösterges� veya yağ ölçme çubuğu aracılığıyla doğru yağ m�ktarını kontrol ed�n�z. Yağ �le gönder�len 
     redüktörlerde, sev�ye kontrolü olmaksızın doğru m�ktarda yağ PGR tarafından sağlanmaktadır. Redüktörler 
     yağsız  �se redüktör  üzer�ndek� et�kette  bel�rt�len uygun yağ t�p� ve m�ktarına göre doldurunuz. İlave etmek
     gerek�rse, daha önce kullanılanla aynı markayı ve yağlayıcı  türünü kullanınız. PGR  tarafından onaylanmış 
     yağlayıcıları kullanınız.
●   Havalandırma tapasının takılı ve emn�yet last�ğ�n�n çek�l� olduğundan em�n olunuz.
●   Başlangıç kademel� b�r şek�lde çalıştırma arızalarının veya kalıcı uygulama kr�t�kl�ğ�n�n olmaması �ç�n mak�-
     nen�n taşıyab�leceğ� azam� yükün hemen uygulanmasını önleyerek devreye alma aşamalı b�r şek�lde yapıl-
     malıdır.
●   Çalıştırma sırasında, yağın yayılmasına ve opt�mum sıcaklık ve v�skoz�teye  er�şmes�ne �z�n vermek �ç�n c�-
     haz yüksüz durumda b�rkaç dak�ka çalıştırılmalıdır.
●   İlk çalıştırma �şlem�  sırasında anormal  t�treş�mler ve  sesler veya  aşırı ısınmayı kontrol  ed�n�z.  Gerek�rse 
     motoru derhal durdurup Tekn�k Serv�se başvurunuz. Motoru durdurduktan sonra, sökmeden önce yaklaşık 
     30 dak�ka bekley�n�z.
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Termal koruyucu (varsa);

120°C' l�k tet�kleme sıcaklığına sah�p b�r PTC probudur (Şek�l 10'a bakınız).
Müşter�, s�stem�n çalışması  �ç�n gereken bağlantılara  bakılmaksızın, d�rençl�  termometren�n 
doğru çalışmasını sağlamak �ç�n ana elektr�k panosuna, elektr�k bağlantısı yapmalıdır. 
Bu bağlantı poz�t�f güvenl�k mantığında uygulanmalıdır. 
Ana elektr�k panosu, bağlantıları ve mantığı b�rl�kte alındığında, kapatma durumunda c�hazın 
�stenmeyen şek�lde devreye sokulmasını önlemek �ç�n b�r k�l�tleme s�stem� sağlamalıdır.
PTC  probuna  müdahale  ed�lmes�  durumunda  ana  elektr�k  panosunu  sıfırlamadan  önce 
yaklaşık 10 dak�ka bekley�n�z. 

PATLAMA !

Elektr�ksel Özell�kler�

Sensör gücü           < 280 mW
Sensör voltajı         < 30 Vdc
Sersör alarmı         < 8 mA

Bağlantı:

R
e
d

R
e
d

Şek�l 10: PTC Probu

DİKKAT !

Redüktörü kullanmayınız:

●   Duman veya aşındırıcı ve/veya çürütücü toz bulunan b�r ortamda.
●   Toplu gıda ürünler�yle doğrudan temas hal�nde.

Tehl�kel� bölge,

B�r�m�n tehl�kel� alanı, herhang� b�r k�ş�n�n doğrudan temas (kesme, sürükleme, ezme)  yoluyla 
mekan�k r�sklere maruz kalab�leceğ� dönen şaft uzantısıdır.
Mak�ne  d�rektfi  2006/42/AT  �le  uyumlu  b�r  b�r�m  olmasını  sağlayınız,  redüktör  çalışırken 
er�ş�leb�l�r bölgelere güvenl�k önlem� alınız.

Yapışkanlı  ısı  duyarlı   dedektörler�n  kullanılması   (varsa),  yüzey  sıcaklığı  da   yapışkanlı 
göstergeler  kullanılarak  tesp�t  ed�leb�l�r. Bunlar  özel  b�r�mler  �ç�n veya  �steğe  bağlı  olarak 
sağlanab�l�r.

PATLAMA !

Orta nokta s�yah: 
sıcaklık çok yüksek

Orta nokta beyaz: 
sıcaklık normal
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Redüktörün bakım çalışmasına başlamadan önce redüktör k apatılmalı (ger�l�ms�z  duruma 
get�r�lmel�),  serv�s  dışı olduğundan  em�n  olunmalı  ve herhang�  b�r kaza ya da umulmadık b�r
dış yükle döneb�lecek parçalara karşı tüm önlemler alınmalıdır. Ayrıca  tüm çevre güvenl�ğ�
tedb�rler� alınmalıdır.

TEHLİKE !

NOT !

Bakım ve per�yod�k bakım çalışmaları elektr�k ve mekan�k konularında eğ�t�m almış ve bu
konuda  yeterl�l�ğ�  olan  kal�fiye  k�ş� /operatör  tarafından  yapılır;  �ş  sağlığı ve güvenl�ğ�ne 
uygun kurallar ve özel çevre problemler�ne karşı korumalı olarak yer�ne get�r�l�r.

4.1 Kontrol ve Per�yod�k Bakım

Ün�ten�n �ç b�leşenler�n�n hassas olarak �şlenmes� m�n�mum bakımla doğru çalışmayı sağlar.

Genel olarak aşağıdak� kurallar geçerl�d�r: 

●   Redüktörün dış tem�zl�ğ�n�n, özell�kle soğutmaya daha fazla �ht�yaç olan bölgelerde  per�yod�k olarak kontrol 
     ed�lmes�;
●   Yağ keçeler�nde ve benzer alanlarda yağ kaçaklarının per�yod�k olarak kontrol ed�lmes�;
●   Havalandırma tapasının kontrol  ed�lmes� ve  tem�zlenmes�. Ömürler�  boyunca  yağlanmayan  ürünler  �ç�n
     özel sev�ye göstergeler� �le per�yod�k olarak yağ m�ktarı kontrol ed�lmel�d�r. Yağ eklemek gerek�yorsa, hâl�-

      hazırda kullanılan aynı markayı ya da onunla uyumlu yağlayıcı türünü kullanınız.
●   F�rmamız tarafından öner�len yağlayıcılar kullanılmalıdır. (Bkz. 6.3 Yağlama Tablosu, sayfa 41)
●   B�r yağ değ�ş�m�nde (ömür boyu yağlanmayan ürünler), yukarıda bel�rt�len öner�ler� tak�p ed�n�z.

Güven�lmez parçaları değ�şt�rmekten çek�nmey�n�z. Aşınmış parçaları yalnızca or�j�nal yedek parçalarla değ�ş-
t�r�n�z. Or�j�nal olmayan yedek parçaları kullanmak ün�ten�n çalışmasını tehl�keye  atab�l�r  ve  ayrıca  garant�y� 
geçers�z kılar. Yedek parçalara �ht�yacınız varsa, söz konusu ün�ten�n yedek parçaları bölümünde ver�len  tal�-
matları �zley�n�z.
Redüktörü çalışır durumda  tutmak �ç�n per�yod�k olarak t�treş�m ve ses, emme ve ger�lme, sürtünme yüzeyle-
r�n�n aşınması,  yağ  kaçakları,  contalar,  aşınmaya,  deformasyona  ve  korozyona  karşı  cıvataların  kontrol 
ed�lmes�  gerek�rse  bunların  onarılması veya değ�şt�r�lmes�  gerekmekted�r. Redüktörü  tozdan  uzak  tutunuz 
ve �şlem  artıklarını  tem�zley�n�z. Konstrüks�yona  uyumsuz  malzemeler ve  solvent  kullanmayınız,  redüktöre  
d�rek olarak yüksek basınçlı su püskürtmey�n�z.

Agres�f ortamlarda ve gıda sanay��nde kullanılan b�r�mler �ç�n:

Kazara boyada hasar olması durumunda, �stek üzer�ne tem�n ed�leb�len tam�r  set�n� kullanarak mümkün olan 
en kısa zamanda yen�ley�n�z.

Tablo 6: Kontrol ve Per�yod�k Bakım Tablosu

Kontrol ve Per�yod�k Bakım Tablosu

İşlemKontrolHedefSıklık

Toza Bağlı Engelleme. 

Tapaların Konumu �ç�n Montaj 

Poz�syonuna Bakınız.

Sev�ye.

Yağ Kaçakları ve Esk�me.

Esk�me.

Esk�me.

Esk�me

Havalandırma Tapasını 

Tem�zley�n�z.

Doldurma.

Değ�şt�rme.

Değ�şt�rme.

Değ�şt�rme.

Değ�şt�rme.

Havalandırma Tapası.

Yağ.

Keçeler, Contalar ve Tapalar.

Tork Kolu ve Last�k Takoz.

M�neral Yağ,

( ömrü boyunca  yağlanmayan)." "

Sentet�k Yağ,

( ömrü boyunca  yağlanmayan)." "

Haftalık

1000 saat / 5 ay

4000 saat / 3 yıl

8000 saat / 6 yıl
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PATLAMA !

Atex Sert�fikalı Ürünler

Sıklık,  kontrol   türler�  ve   �lg�l�  �şlemler,   Bakım   Kontrolü  ve  Çalışmaları   tablosunda 
göster�lmekted�r. Oradak� bakımlara uymak, ATEX belges� �ç�n zorunludur.
B�leşenler�n   değ�şt�r�lmes�   �le   �lg�l�   tüm   �şlemler,   ver�len   tüm   alanları   doldurarak 
"REDÜKTÖR BAKIM SUNUMU" nda  (redüktör �le b�rl�kte ver�len)  rapor ed�lmel�d�r.

Aşağıdak� önlemler� göz önünde bulundurunuz:

●   Herhang�  b�r   sebepten  ötürü  kapak   takılı  olan   ün�telerde,  söz  konusu   kapağın 
     çıkarılmaması,
●   Kapakların   ve / veya    flanşların   sökülmes�n�  �çeren   tüm  �şlemler, PGR  tarafından 
     ATEX bakımına yetk�l� olan Tekn�k Merkezlerde uzmanlar tarafından yapılmalıdır.
●   Da�ma  orj�nal  yedek   parçaları  kullanınız.  B�leşenler�n  veya   parçaların  taleb�  �ç�n
     firmamız �le �rt�bata geç�n�z.
Yağ  keçeler�n�  değ�şt�rmen�z   gerekt�ğ�nde,  yalnızca  dış   kapakları  ve / veya   flanşları  
çıkarmadan er�ş�leb�l�r  olanları değ�şt�rd�ğ�n�zden  em�n  olunuz. D�ğer  yağ  keçeler�  �ç�n,
ATEX bakımına yetk�l� b�r Yetk�l� Tekn�k Serv�se başvurunuz.

Dış Yağ Keçeler�n�n Değ�şt�rme İşlemler�

Değ�şt�r�lecek keçey� bulup, aşağıdak� şek�lde �lerley�n�z:

●   Keçey�, yuvaya  ve  şafta  herhang�  b�r  zarar  vermemek  �ç�n  en  üst  düzeyde  özen 
     göstererek çıkartınız (ç�z�kler, g�r�nt�ler vb.).
●   Takılacak olan yen� keçeler çıkarılan �le aynı marka olmalıdır.
     Montajdan  önce,  yen�  keçen�n  dudakları  yağlanmalıdır  ( �k�  sızdırmazlık  dudakları 
     arasındak� boşlukta da ç�ft dudaklı TC'ye  sah�p olmalıdır), dudak  da�ma  kama  kanalı  
     ve/veya oluklar varsa b�r koruma �le kaydırılmalıdır  elast�k halkalar �ç�n (örn. kapak, ...);   
     kullanılan  gres  tem�z,  tozdan,  talaşlardan ve  d�ğer  k�rlerden  arındırılmış  olmalıdır, 
     tavs�ye ed�len gres  AGIP-MU EP 2'd�r. (ç�ft  dudaklı v�ton  keçeler�  �ç�n  özel  yağ olan
     TECNOLUBE BC 101 kullanınız).
●   Takılacak  olan  keçen�n  dudak  poz�syonunu,  çıkarılan  keçe   dudağının  bulunduğu 
     konuma gelmemes�ne özen göster�n�z.
●   Serbest  Kalmayı kolaylaştıracağından Yağ  keçes�n�n dış  yüzey�ne asla b�r  yağlayıcı 
     sürmey�n�z.  Keçe yuvasının tem�z ve yağdan arındırılmış olduğundan em�n olunuz.
●   Redüktörün yüzey�n� elektrostat�k deşarj oluşturmayan malzemelerle tem�zley�n�z.
●   24 saat  sızıntı olup  olmadığını kontrol  ett�kten  sonra, yağ s ızıntısı  durumunda, PGR
     tarafından onaylı ATEX bakımına yetk�l� b�r Tekn�k Serv�se başvurunuz.

Görsel Kontrol

Redüktörlerde yağ sızıntısı olup olmadığı kontrol ed�lmel�d�r. 
Redüktörün yağ dolu olup olmadığı kontrol ed�lmel�d�r. Redüktör parçalarında herhang� b�r hasar  olup  olmadı-
ğı ve bağlantı yerler�n�n paslı olup olmadığı kontrol ed�lmel�d�r.
Ayrıca hortum bağlantı hatlarında ve last�k takozlarında oluşab�lecek çatlaklar kontrol ed�lmel�d�r. 
Redüktör  yağının yada soğutma suyunun damlaması g�b� sızdırmalarda hasarlarda ve çatlaklarda redüktörün
onarılması sağlanmalıdır. Bu g�b� durumlarda PGR �le �let�ş�me geç�lmel�d�r.

Redüktörler�n  PAM ve  W g�r�ş  m�l�  rulmanları  temassızlık  oluşturan  �k�  kapaklı rulmanlardır  (ZZ veya 2RS).
Bunlar �ç b�lez�k �le b�rl�kte uzun b�r sızdırmazlık  boşluğu oluşturur. Bu sayede rulman neredeyse sürtünmes�z
b�r şek�lde çalışır. Sürtünmeden doğan kayıplar en aza �ner ve bu rulmanlarda sıcaklık artışı görülmez. 

 
Depolama veya taşıma neden�yle, redüktör  çalıştırılmadan önce ve �lk çalışma esnasında rulmandan az  m�k-
tarda gres dışarıya kaçab�l�r, bu tür yağ  kaçağı  h�çb�r tekn�k kusur oluşturmamakta, redüktör ve rulman çalış-
ma güven�rl�ğ�n� olumsuz etk�lememekted�r.

4.2
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Çalışma Ses�n�n Kontrolü

Redüktörlerde  alışılmamış  çalışma  ses�  veya  v�brasyonların  oluşması  hasar olduğu anlamına geleb�l�r. Bu
durumla karşılaşıldığında  redüktör durdurulmalı ve genel b�r rev�zyon yapılmalıdır.

4.3

4.6 Havalandırma Tapasının Değ�şt�r�lmes�

Aşırı  k�rlenme  durumunda  havalandırma  tapası  sökülmel�,  �y�ce  tem�zlenmel� ya da  alüm�nyum rondela  �le
b�rl�kte yen� b�r havalandırma tapası takılmalıdır.

NOT !

Standart Hel�sel Redüktörlerde ca lı yağ sev�ye tapası bulunmaz. Burada havalandırma m
tapasından yağ dolumu yapılır.

4.4 Yağ Değ�ş�m Prosedürü

Yağ değ�şt�rmeden önce redüktörü  altındak� b�r yüzey sıcaklığa get�r�n�z, ılık yağ �le boşaltma  40 °C' n�n �şlem� 
ve çökelt�ler�n alınması daha kolaydır, redüktörün ve /veya yağın yüksek sıcaklığından  dolayı  yanıkları  önle-
mek �ç�n gerekl� önlemler� alınız.

   Ömür boyu yağlı ün�telerde (bkz. , sayfa ) herhang� b�r yağ değ�ş�m� gerçekleşt�rmey�n�z.● 6.1 Yağlama 39
   Yağ,  değ�şt�r�len�n  aynısı olmalıdır ●    (bkz.  6.3  Yağlama  Tablosu,  sayfa  41)  ve  redüktöre  yapıştırılmış 

     herhang� b�r yağlama et�ket� olup olmadığını kontrol ed�n�z); PGR tarafından onaylanmış yağlayıcıları kulla-
     nınız. Yağlayıcı türü değ�şt�r�lmek �sten�yorsa, kullanacağınız yağ �le redüktör  �ç aksamını yıkama yapmak 
     gerekl�d�r.

   Doldurma ve boşaltma tapalarını bulunuz (doldurma tapası havalandırma tapası veya y● ağ çubuğu benzer-
     d�r.); boşaltma tapasının altına uygun b�r kap koyunuz (bkz. 6.2 Yağ Dolum M�ktarları sayfa 40).
●   İç basıncı aşamalı olarak azaltmaya d�kkat ed�n�z doldurma ve boşaltma tapalarını sökünüz.
●   Yağı tamamen boşaltınız ve alttak� kaba koyunuz.
●   Boşaltma   tapasının  contasını  değ�şt�r�n�z   ve  uygun  sıkıştırma   torku   uygulayarak   tekrar   sıkıştırınız, 
     (bkz. 4.5 Yağ Tapaları Sıkma Tork Tablosu, sayfa 28).
●   Redüktöre, gösterge tapasının  ortasına  veya yağ çubuğundak�  üst çent�ğe  ulaşıncaya  kadar  yen� yağ �le 
     doldurunuz.
●   Doldurma  tapasının   contasını  değ�şt�r�n�z   ve  uygun  sıkıştırma   torku  uygulayarak  tekrar  sıkıştırınız,
     (bkz. 4.5 Yağ Tapaları Sıkma Tork Tablosu, sayfa 28).
●   Yaklaşık 30  dak�ka  sonra  sev�yen�n  doğruluğunu kontrol ed�n�z  (gerek�rse, yağ  ekley�n�z) ve herhang� b�r 
     yağ sızıntısı varsa redüktörün yüzey�n� elektrostat�k deşarj oluşturmayan malzemelerle tem�zley�n�z.
●   Kullanılmış yağları mevcut yönetmel�klere uygun olarak bertaraf ed�n�z.

Tablo 7: Yağ Tapaları Sıkma Tork Tablosu 

4.5 Yağ Tapaları Sıkma Tork Tablosu

Tapa Tork [Nm]

1/4’’

3/8’’

1/2’’

7

7

12
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Yağ Keçes� ve Yağ Kapağının Değ�şt�r�lmes�
     
·   Motor tahr�k ün�tes�n�n elektr�k bağlantısı kes�lmel�, yanlışlıkla tekrar devreye g�rmemes� �ç�n emn�yete  alın-
     malıdır.
·   Yağ  keçes�n� değ�şt�r�rken sızdırmazlık dudakları arasında  yeterl� m�ktarda  gres  bulunmasına  d�kkat  ed�l-
     mel� ve bu bölgen�n k�rl� ve tozlu olmamasına d�kkat ed�lmel�d�r.
·   Ç�ft  keçe  kullanıldığında  �k�  keçe  arasında kalan kısmın 3/2' s�ne  redüktör �ç�ndek� yağ t�p�ne uygun  gres
     doldurulmalıdır.
·   Yağ keçes�n�n değ�ş�m�nde gövdeye ve m�le zarar vermeyecek şek�lde uygun aparat kullanılmalıdır.
·   Yağ keçes� ve yağ kapağı değ�ş�m�nde orj�nal ürün kullanılmalıdır.

4.7

Rulman Gresler�

·    Motorlu redüktörler�n rulmanlarına firmamız tarafından gres tablosunda ver�len gresler kullanılmalıdır.
·    F�rmamız gresl� rulmanlarda yağ değ�şt�r�l�rken gres�n de değ�şt�r�lmes�n� önermekted�r.

4.8

Motor Bakımı

Motor  bak başlamadan önce  operatör ün�tey� olunmalı ve her-ımına    kapatmalı, serv�s dışı olduğundan em�n 
hang� b�r kaza yada umulmadık b�r yüke karşı tüm önlemler alınmalıdır.

   Aşırı ısınmayı önlemek �ç�n varsa üzer�ndek� toz tabakası tem�zlenmel�d�r.·
   Rulmanlar sökülmel�, tem�zlenmel� ve greslenmel�d�r.·
   Rulmanın 1/3' · ü kadar gres kullanılmalıdır.
   Uygun gres, yağ tablolarından seç�lmel�d�r.·
   Motor yağ keçeler� değ�şt�r�lmel�d�r.·

4.10

Genel Rev�zyon

Redüktör tamamen sökülmel�d�r ve aşağıdak� çalışmalar sırasıyla yapılmalıdır.

·   Tüm redüktör parçaları tem�zlenmel�d�r.
·   Tüm redüktör parçalarına hasar kontrolü yapılmalıdır.
·   Hasarlı tüm parçalar orj�nal� �le değ�şt�r�lmel�d�r.
·   Tüm makaralı rulmanlar değ�şt�r�lmel�d�r.
·   Eğer var �se k�l�tler değ�şt�r�lmel�d�r.
·   Tüm yağ keçeler� ve n�los kapaklar değ�şt�r�lmel�d�r.

Motor kavramasının tüm plast�k ve elastomer parçaları değ�şt�r�lmel�d�r.

4.9

NOT !

Genel rev�zyon, gerekl� donanıma sah�p atölyede kal�fiye personel tarafından ve ulusal 
düzenlemeler, yasalar d�kkate alınarak yapılmalıdır. Genel rev�zyonun PGR serv�s�nde 
yaptırılmasını öner�yoruz.
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Kontrol ve Bakım Tablosu

Kontrol Tablosu

4.11

4.11.1

Tablo 8: Kontrol Tablosu 

Sıklık
(çalışma saat�)

 

Olası Müdehale KontrolHedef

Çevre koşullarına 
bağlı olarak 
kullanıcının 
sorumluluğu.

1 hafta

1 ay

1000 saat / 3 ay

6 ay 

1 yıl

Tüm ün�te.

Tüm ün�te.

Havalandırma tapası.

Redüktör yüzey�.

Yağ sev�yes� 
(ömrü boyunca 
yağlanan ürünler).

Yapışkanlı termal 
sensörler� 
(varsa).

Yağ tapası gösterges� 
(varsa).

Redüktör yüzey�.

Keçe halkaları ve tapaları 
dışarıdan ulaşılab�l�r.

Keçe halkalarına ve 
keçelere dışardan 
ulaşılamaz.

Tork kolu (last�k takoz).

Termal koruma 
(varsa).

Ürün ver� et�ketler�.

Toza bağlı engelleme
tapaların konumu �ç�n 
lütfen çalışma 
poz�syonlarına bakınız.

Toz b�r�k�nt�ler�n�n 
kalınlığı < 2mm.

Ses ve / veya 
mekan�k t�treş�mler.

Koruma durumu 
(Boyama / �şlem).

Yüzey sıcaklığı 
(yapıştırıcının reng�).

Sev�ye: uygun göstergey� 
veya yağ ölçüm çubuğunu 
kullanınız. Tapaların 
konumu �ç�n lütfen çalışma 
poz�syonlarına bakınız.

Fonks�yonlar.

Çalışma sıcaklığını 
değerler� ve poz�syonu 
kontrol ed�n�z.
(bkz. 4.12 Yüzey Sıcaklığının  
Kontrolü, sayfa 31 -32)

Yağ kaçakları ve 
esk�me.

Yağ kaçakları.

Esk�me / çatlama.

Termal koruyucunun ve 
kullanıcı devres�n�n 
�şlevsell�ğ�.

Okunab�l�rl�k.

Tozun g�der�lmes�.

Havalandırma tapasını 
gevşet�n�z, tem�zley�n�z.

Yağı değ�şt�r�n�z (ömrü boyunca 
yağlanmıyorsa) sorun devam 
ederse genel rev�zyon �ç�n 
s�stem� durdurunuz (1).

Kayıp veya hasarlı muhafazaları
onarınız.

Eğer et�kette bel�rt�lenden 
fazla �se yağı değ�şt�r�n�z.
(Ömrü boyunca yağlanmayan) 
ve yen� sensör takınız. 
Sorun devam ederse genel 
rev�zyon �ç�n c�hazı durdurunuz (1).

Yağ �lave ed�n�z.

Değ�şt�rme.

Eğer et�kette bel�rt�lenden fazla 
�se yağı değ�şt�r�n�z.
Sorun devam ederse genel 
rev�zyon �ç�n c�hazı durdurunuz (1).

Değ�şt�rme (Dış yağ sızdırmazlık 
halkalarının değ�şt�r�lmes� �le �lg�l� 
prosedür).

Keçeler� ve contaları 
değ�şt�rme  (1).

Last�k takozu değ�şt�r�n�z.

Termal koruyucuyu 
değ�şt�r�n�z (2).

PGR den b�r kopyasını �stey�n�z.'
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4.11.2 Bak  ım Tablosu

 (1) PGR' de veya yetk�l�, Atex onaylı Tekn�k Serv�s'de.
 (2) Termal   koruyucunun   bağlı   olduğu   devren�n   kontrol   ed�lmes�  kullanıcının 
       sorumluluğundadır.

3*(3) - F = (fs) , burada: fs = M2max / Mr2, �le:
                                           M2max = ürün  et�ket�ndek�  maks�mum  �let�leb�l�r  tork
                                           Mr2       = çıkış m�l�ne gereken tork;  B�l�nm�yor �se, monte 
                                                          ed�len motorun maks�mum torkunu  kullanınız

 
        - N = 1500 / n1,  varyatörlü  redüktör  durumunda  redüktör  �ç�n  (�k�nc� eleman): 

                n1 = n2maks�mum varyatör
       - k = 1 uygulama alanları �ç�n 1.21 (kategor� 2)
       - k = 1,5 uygulama alanları �ç�n 2.22 (kategor� 3)
 
*(4) komb�ne ed�lm�ş redüktörlerde en yakın rev�zyon tar�h� d�kkate alınmalıdır.

NOT !

Müşter�, redüktör üzer�ndek� tüm rut�n ve programsız bakım �le �lg�l� belgeler� güncel 
tutmalı ve tem�n etmel�d�r.

DİKKAT !

NOT !

Genel  rev�zyon, gerekl� donanıma  sah�p atölyede kal�fiye personel tarafından ve 
ulusal düzenlemeler, yasalar d�kkate alınarak yapılmalıdır. Genel rev�zyonun PGR 
serv�s�nde yaptırılmasını öner�yoruz.

Olası Müdehale  Hedef
Sıklık

(çalışma saat�)
 

4000 saat / 3 yıl

8000 saat / 5 yıl

8000 saat / *(3) - *(4)

 Ömrü boyunca yağlanmayan 
redüktörler (m�neral ve/veya 
Tam <5°C veya sıcaklıklardak� 
an� değ�şmeler).

Yağ, Keçeler, contalar, 
yağ kapakları ve tapalar.

Tüm ün�te.

 Değ�şt�rme (1).

Değ�şt�rme (1).

Genel rev�zyon (1).

Tablo 9: Bakım Tablosu

Patlama tehl�kes�: Uyulmaması ağır veya ölümcül yaralanmalara neden olab�l�r.
Redüktörün  devreye  alınması  üzer�ne,  yüzey  sıcaklığı  ölçümü  maks�mum  yük 
altında yapılmalıdır. (Bu durum ürün et�ket�n�n son satırında sıcaklık sınıfı T4 veya 
maks�mum yüzey sıcaklığı 130°C olarak bel�rt�len redüktörler �ç�n geçerl� değ�ld�r.)

PATLAMA !

Yüzey Sıcaklığının Kontrolü

ATEX sıcaklık sınıfının veya maks�mum yüzey sıcaklığının ayrıntıları normal kurulum koşullarına  dayanmakta-
dır. Kurulum koşullarındak� küçük  değ�ş�kl�kler�n  b�le  redüktörün sıcaklığı üzer�nde öneml� b�r etk�s� olab�l�r.

4.12
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Sıcaklık ölçümü �ç�n, yüzey sıcaklığının ve havanın sıcaklığının ölçülmes�ne yarayan 0 °C  �la 130 °C  arasında 
b�r ölçüm aralığına ve en az +/- 4 °C' l�k b�r hassas�yete sah�p normal b�r sıcaklık  ölçme c�hazı gerekl�d�r. Sıcak-
lık ölçüm prosedürü :
1.  Redüktörün maks�mum yük altında azam� hızda yaklaşık 4 saat çalışmasına �z�n ver�n�z.
2.  Isıtma �şlem�n� tak�ben redüktör gövde yüzey�n�n "T " sıcaklığı, sıcaklık gösterge et�ket�ne yakın b�r değer-gm
    de ölçülmel�d�r.
3.  Redüktörün hemen yakınında "T " hava sıcaklığını ölçünüz.um

●   Ölçülen "T " hava sıcaklığı, ürün et�ket�nde bel�rt�len �z�n ver�len aralıkta değ�lse;um
●   Redüktörün gövde yüzey�n�n ölçülen "T " sıcaklığı 121 °C'n�n  altındaysa ve sıcaklık  gösterge et�ket� s�ya-gm
     ha dönmed�yse (bkz. Şek�l 11),
●   Redüktör gövde yüzey�n�n ölçülen sıcaklığı ve ürün et�ket�nde bel�rt�len �z�n ver�len en yüksek  "T "  sıcaklığı u 
     �le ölçülen hava  sıcaklığı arasındak�  fark, �z�n  ver�len  maks�mum yüzey  sıcaklığından en az  15 °C  daha 
     düşük değ�lse, örneğ�n:

PATLAMA !

Normal çalışma koşullarında yüzey sıcaklığını �lk çalıştırmada kontrol etmek gerek�r.

Sıcaklık aşağıdak� koşullar altında ölçülmel�d�r:

●   Ortam sıcaklığı +40 °C' den yüksek olmamalıdır.
●   Tam yükte m�n. 4 saat süreyle sürekl� çalıştırılmamalıdır.
●   Potans�yel olarak patlayıcı b�r atmosfer olamamalıdır.

*   Ayrıca yataklara yakın bölgelerde anormal sıcaklık olmadığını kontrol ed�n�z.

*   Sıcaklık 130°C' y� geçerse mak�ney� derhal durdurup PGR �le �rt�bata geç�n�z.

PATLAMA !

Patlama tehl�kes�: Uyulmaması c�dd� veya ölümcül yaralanmalara neden olab�l�r.
 Aşağıdak� kr�terlerden herhang� b�r� geçerl� değ�lse PGR' ye danışılmalıdır ve hemen 

redüktör durdurulmalıdır.

 

  ATEX et�ketleme:    II 2G Ex h IIC T4 Gb         : T  + T - T < 135 °C - 15  °C gm u um 

  

 

ATEX et�ketleme:    II 2D Ex h IIIC T120°C Db :    T  + T - T < T  -15  °C gm u um max

T    :gm °C olarak ölçülen, redüktör gövdes�n�n yüzey�n�n sıcaklığı  

°C olarak ölçülen hava sıcaklığı  

°C olarak redüktör ürün et�ket�ne göre ölçülen yüzey sıcaklığı (ATEX et�ketleme)

°C olarak ürün et�ket�ne göre �z�n ver�len ortam sıcaklığının üst değer�

T    :um

T  :max

T       :u

Şek�l 11: Sıcaklık Et�ket�

Orta nokta beyaz: 
sıcaklık normal

Orta nokta s�yah: 
sıcaklık çok yüksek
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5.1 Montaj Poz�syonları

Redüktörü öngörülen montaj  poz�syonunda takınız. Bunun dışındak� montaj poz�syonları �ç�n Tekn�k Serv�s�m�ze 
başvurunuz.

Yağ Sev�ye Tapası Boşaltma TapasıHavalandırma TapasıDoldurma Tapası 

Şek�l 12: Montaj Poz�syonları

A / F

MONTAJ POZİSYONLARI 5. ÜNİTE

AF 202

AF 202 G

AF

M1

M2

M5

M3

M4

M6

F 202

F 202 G

F

M1

M3

M4

M6

M5

M2
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AF 301

AF 351

AF 401

AF 501

AF 601

AF 701

AF

M1

M6

M4

M3

M2

M5

AF - M 301

AF - M 351

AF - M 401

AF - M 501

AF - M 601

AF - M 701

AF - M

M2

M5

M3

M4

M6

M1

Yağ Sev�ye Tapası Boşaltma TapasıHavalandırma TapasıDoldurma Tapası 

MONTAJ POZİSYONLARI5. ÜNİTE
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F 301

F 351

F 401

F 501

F 601

F 701

F

M1

M2

M5

M3

M4

M6

Yağ Sev�ye Tapası Boşaltma TapasıHavalandırma TapasıDoldurma Tapası 
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AF 252 - 253

AF 302 - 303

AF 352 - 353

AF 402 - 403

AF 502 - 503

AF 602 - 603

AF 702 - 703

AF 902 - 903

A - AF

M4

M1

M2

M5

M3

M6

F

F 252 - 253

F 302 - 303

F 352 - 353

F 402 - 403

F 502 - 503

F 602 - 603

F 702 - 703

F 902 - 903

M1

M2

M5

M3

M4

M6

Yağ Sev�ye Tapası Boşaltma TapasıHavalandırma TapasıDoldurma Tapası 

MONTAJ POZİSYONLARI5. ÜNİTE
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Terminal Kutusu ve Kablo Giriş Yönleri

Tablo 10: Term�nal Kutusu ve Kablo G�r�ş Yönler� (A / F)

5 2.

* 1 - 2 - 3 - 4  : Term�nal kutusu yönler�n� göster�r.

*  I - II - III - IV: Kablo g�r�ş yönler�n� göster�r.

ıı

ıvıv

ııı ııı
ıııı

MONTAJ POZİSYONLARI 5. ÜNİTE
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Tablo 11: Term�nal Kutusu ve Kablo G�r�ş Yönler� (F)

M2M1

M3 M4

M5
M6

F

ıvıv

ıııı

ıı ııı ııı

4

1

3

2

ıvıv

ıııı

ıııııııı

2
3

1

4

ıııııı

ıı

ıııııvıv

1 4

2 3

ıııııı

ıı

ıııııvıv

2 1

3 4

ıııııvıv

ıı

ıııııı

1 2

4 3
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ııı ııı

ıı
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2
1

3 4

* 1 - 2 - 3 - 4  : Term�nal kutusu yönler�n� göster�r.

*  I - II - III - IV: Kablo g�r�ş yönler�n� göster�r.
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Yağlama

Redüktörü çalıştırmadan önce yağ sev�yes�n� kontrol ed�n�z, redüktör önceden bel�rlenm�ş montaj poz�syonuna 
get�r�ld�ğ�nde yapılması gereken �şlem, gerek�rse aynı t�ptek� yağdan (et�ket üzer�nde göster�len) yağ �lave ed�-

 n�z (bkz. yağ tablosu). Kullanılamaması hal�nde, PGR Tekn�k Serv�se başvurunuz. Farklı yağların olası  kulla-
nımı �ç�n (PGR Tekn�k Serv�se danıştıktan sonra) yağı tamamen değ�şt�r�n�z. Eğer sentetik yağ kullanılacaksa 
redüktör içerisindeki yağ boşaltıldıktan sonra kullanılacak olan yağ ile redüktör içi yıkandıktan sonra kullanıla-
bilir. Yağ �çermeyen redüktörler �ç�n �lave et�kette, kullanılab�lecek yağ m�ktarını ve çalışma  poz�syonuna göre 
gereken m�ktarı kontrol ed�p  aynı t�p et�ket�nde �stenen yağlayıcıyı yağ m�ktar tablosuna göre doldurunuz.

6.1

B�r yağ sızıntısı varsa, yağı sev�yeye get�rmeden önce neden�  bulunuz. 
Yağlayıcıyı çevreye atmayınız, gereken tüm çevresel güvenl�k önlemler�n� alınız, yağlayıcıyı 
mevcut yönetmel�klere uygun olarak bertaraf ed�n�z.

NOT !

Tabloda  l�stelenmeyen  ortam  sıcaklığında  tekn�k serv�s�m�ze  başvurunuz. Sıcaklık  -30°C' den  düşük veya 
60°C' den yüksekse, özel karışım keçe kullanınız. Yağ değ�ş�m� �ç�n, "NORMAL BAKIM Tablosu" nda bel�rt�len-
ler� tak�p ed�n�z.

PATLAMA !

Redüktörü  çalıştırmadan  önce  yağ  sev�yes�n�  kontrol ed�n�z, redüktör  önceden bel�rlenm�ş 

montaj poz�syonunda  �ken yapılması  gereken  �şlem� yapınız, gerek�rse  üret�c�  tarafından 

sağlananla aynı t�p yağ �le sev�yey� ger� doldurunuz. Et�ket üstünde bel�rt�lm�şt�r. 

Kullanılmaması hal�nde PGR Tekn�k Serv�se başvurunuz.



YAĞLAMA6. ÜNİTE

www.pgr.com.tr 40 >

A / F

Tablo 12: Yağ Dolum M�ktarları

Montaj Poz�syonu / L�tre (L)

M1 M2 M3 M4 M5 M6TİP

A / F 252 - 253

A / F 302 - 303

A / F 352 - 353

A / F 402 - 403

A / F 502 - 503

A / F 602 - 603

A / F 702 - 703

A / F 902 - 903

1.20

1.70

2.00

4.40

7.90

22.20

40.00

14.30

1.10

1.30

1.80

3.60

6.20

16.90

28.50

11.20

1.30

1.70

2.20

4.10

7.80

21.20

34.50

13.40

1.00

1.20

1.80

3.40

6.60

18.20

27.50

11.00

1.00

1.20

1.80

3.40

6.60

18.20

27.50

11.00

0.80

1.20

1.50

3.00

5.70

16.70

29.00

10.00

NOT: K�l�tl� olması durumunda yağ arttırılmalıdır!

A / F 202

A / F 202 G

TİP

Montaj Poz�syonu / L�tre (L)

M1 M2 M3 M4 M5 M6

0.32

0.59

0.21

0.42

0.23

0.50

0.23

0.42

0.23

0.42

0.16

0.30

A / F 301

A / F 351

A / F 401

A / F 501

A / F 601

A / F 701

TİP

Montaj Poz�syonu / L�tre (L)

M1 M2 M3 M4 M5 M6

0.35

0.45

0.45

1.50

3.20

4.00

0.20

0.25

0.40

1.50

1.30

2.30

0.50

0.65

0.90

1.50

2.70

6.50

0.35

0.45

0.60

1.50

2.60

4.00

0.35

0.45

0.60

1.50

2.60

4.00

0.50

0.60

0.75

1.45

3.80

5.70

Yağ Dolum Miktarları 6.2

Tablodak� yağ m�ktarı sadece  gösterge   n�tel�ğ�nded�r ve  düzgün şek�lde  doldurulması �ç�n 
varsa sev�ye  tapasına veya yağ  çubuğuna  başvurmanız  gerek�r. Düzeydek�  herhang� b�r 
sapma, yapı toleranslarına bağlı olmakla b�rl�kte, redüktörün yerleşt�r�lmes� veya müşter�n�n 
yer�ndek�  montaj   yüzey�ne  bağlı  olarak  da  değ�şeb�l�r.  Bu  nedenle   müşter�,   redüktör 
kurulduğunda sev�yey� kontrol eder ve gerek�rse sev�yey� ger� yükler.

NOT !
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Yağla  Tablosu ma

Aşağıdaki tabloda, ürün etiketinde belirtilen redüktör yağ tiplerine göre tescilli markalar veya ürün isimleri gös-
terilmektedir (bkz. 2.1 Redüktör Etiketi, sayfa 13). Bu durum, ürün etiketinde gösterilen yağ türüne uygun bir 
ürün kullanılması  gerektiği  anlamına  gelir. Özel  durumlarda,  belirtilen  ürünün adı  redüktör ürün  etiketinde 
belirtilmiştir.

6.3

Tablo 13: Yağlama Tablosu 

Rulmanlar

Hel�sel  

D�şl�l� 

Redüktör

Sentet�k 
gres

M�neral 
yağlı
gres

Akışkan 
sentet�k  

gres

Gıda 
yağları

B�yoloj�k 
Sentet�k 

yağ

M�neral 
yağ

Sentet�k 
yağ

ISO 

v�zkoz�te

sınıfı

Redüktör 

Tipi

Ortam 

Sıcaklığı

°C

Yağ 

T�p� DEA TRIBOLARALARAL

- 25...80 ISO VG 220 Shell Tivela

   Oel WB

Mobil

Glygoyle 30

Enersyn 

SG-XP 220

ESSO

Glycolube 220

Polydea 

PGLP 220

Degol 

GS 220

 Alphasyn 

PG 220 

Tribol

800/220

Klübersynth

GH 6 - 220

- 25...80 ISO VG 220   Plantogear 220 S  Bio-Degol 

    S 220

Carelube

GES 220

   Tribol Bio 

Top1418/220

Klüber - Bio

GM 2 - 220

Mobil SHC

Cibus 220

- 25...80 ISO VG 220 Cassida 220 GEAR OIL

  FM 220

Renolin 220     Degol 

   FG 220

   OPTIMOL 

optileb GE 220

   Tribol Food

        Proof

     1810/220

  Klüberoil

4UH1 - 220

- 35...60  Shell Tivela

compound A

  Enersyn 

     GSF

Fliessfett

  S 420

Glissando 

6833 EP 00

 Aralub

SKA 00

 Alpha Gel 00 Tribol 

800/1000

 Klübersynth

GE 46 -1200

# - 50...110 Aero Shell

Grease

16 oder 7

Mobiltemp

  SHC 32

Beacon 325 Discor 8 - EP 2    Aralub 

   SKL 2

 Product 783/46         Tribol 3499     Isoflex 

Topas NB52

- 5...40

Normal

-15...25

# - 50...-15

ISO VG 220

ISO VG 100

ISO VG 15

Shell Omala

   Oel 220

Shell omala 

   Oel 100

Shell Tellus

  Oel T 15

Mobilgear

600 XP 220

Mobilgear

600 XP 150

Mobil

DTE 10 

Excel 15

Energol

GR-XP 220

Energol

GR-XP 100

Bartran 

 HV 15

Spartan

EP 220

Spartan

EP 100

Univis J 13

Deagear 

DX SAE 85W-90

Falcon CLP 220

Deagear 

DX SAE 80W

Falcon CLP 150

Alrkraft Hydraulic 

Oil 15

Degol 

BG 220

Degol 

BG 100

Vitamol 

1010

 Alpha SP 220

 Alpha MW 220

 Alpha MAX 220

 Alpha SP 100

 Alpha MW 100

 Alpha MAX 220

 Hyspin AWS 15

 Hyspin SP 15

 Hyspin ZZ 15

Tribol

1100/220

   

Tribol

1100/100

   

Tribol

770

Klüberoil

GEM 1-220

   

Klüberoil

GEM 1-100

   

Isoflex MT

30 rot

Mobil SHC

Polyrex 005

Mobilux 3

Mobilux 2

- 30...60

Normal

# 50...110

Alvania Fett

  R 3 oder

Alvania Fett

     RL 3

Energrease 

LS 3

Energrease 

LS 2 

Beacon 3

Beacon 2

Glissando 30

Glissando 20

Glissando FT 3

Aralub HL 3

Aralub HL 2

Aralub 

BAB EP 2

Spheerol AP 3

Spheerol AP 2

LZV - EP

Spheerol EPL 2

Centoplex 3

Centoplex 2

Tr�bol 

3030/100-2

Tr�bol 

4020/220-2

Tr�bol 3785

YAĞLAMA 6. ÜNİTE

Sentet�k ve m�neral yağlayıcılar b�rb�r�ne karıştırılmamalıdır. 

TEHLİKE !

# -30°C altında ve 60°C üzer�ndek� ortam sıcaklıklarında şafttak�  sızdırmazlık elemanı 
�ç�n özel kal�tede malzeme kullanılmalıdır.

NOT !

Bu tabloda, farklı f�rmalara a�t yağ t�pler� ver�lmekted�r. 
Farklı f�rmalara a�t yağlar b�rb�rler� �le karıştırılmamalıdır. 
Yağ t�p� ve v�zkoz�te sınıfında değ�ş�kl�k yapılmak �stend�ğ�nde PGR �le �let�ş�me geç�n�z.
Aks� takt�rde redüktörün çalışması �ç�n garant� ver�lmez.

NOT !
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NOT !

- Motorun k�l�tlenen yönde çalışması k�l�d�n kırılmasına neden olab�l�r.

- Motor kes�nl�kle k�l�tleme yönünde dönmemel�d�r. Bel�rt�len dönüş yönünü sağlamak �ç�n

  motorun doğru akımla beslenmes�ne d�kkat ed�lmel�d�r.

- Kontrol etmek amacıyla redüktörün çıkış m�l�/şaftı b�r defaya mahsus olmak üzere yarım

  tur k�l�tleme yönünün ters�ne döndürülmel�d�r.

7.1 K�l�t

K�l�t, çıkış m�l�n�n  �sten�lmeyen  yöne  doğru  dönmes�n� engeller. Redüktörün t�p�ne ve  büyüklüğüne  göre k�l�t 
gövdeye, g�r�ş flanşına veya motora takılab�l�r. İsten�len çıkış dönüş yönü b�lg�s� ver�lmel�d�r.

İz�n ver�len dönme yönü redüktör üzer�nde �şaretlenm�şt�r.
K�l�t yönü ters olması durumunda yön değ�ş�kl�ğ�n� sağlamak �ç�n PGR �le �let�ş�me geç�n�z.

AKSESUARLAR7. ÜNİTE
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Ürün Bertarafı

Bu kılavuzda ver�len tal�matlara göre parçalar b�rb�r�nden ayrılarak mak�ne sökülmel�d�r. 
Parçalar yapıldıkları malzemeye göre gruplandırılmalıdır: dem�r, alüm�nyum, bakır, plast�k veya kauçuk. 
Parçalar sanay� atıklarını parçalarına ayırma ve yok etme �le �lg�l� yasalara ve kurallara tamamen uyarak  �lg�l� 
merkezlerde bertaraf ed�lmel�d�r. 

Atık Yağ:  Atık yağ bertarafında çevrey� koruma  yasalarına ve mak�nen�n  kullanıldığı  ülkede  yürürlükte olan 
yasalara ve yönetmel�klere uyunuz.

Tasfiye

Atık malzemeler �ç�n geçerl� yönetmel�kler d�kkate alınmalıdır. 

Çevreye b�yoloj�k olarak parçalanmayan malzeme, yağlar, dem�r �çermeyen b�leşenler 
(PVC, kauçuk, reç�neler, v.b.) dökmey�n�z.

NOT !

İnceleme  sırasında  hasarlı  parçaları  tekrar  kullanmayınız,  yalnızca  uzman  k�ş�ler 
tarafından değ�şt�r�lmel�d�r.

DİKKAT !

D�şl�ler, m�ller, makaralı rulmanlar, ayar yayları, segmanlar, ... Çel�k

Redüktör gövdes�, redüktör parçaları, ... Gr� dökme dem�r

Hafif metal redüktör gövdes�, hafif metal redüktör parçaları, ... Alüm�nyum 

Sonsuz v�dalar, burçlar, ... Bronz 

M�l keçeler�, k�l�t başlıkları, kauçuk elemanlar, ...  Çel�kl� elastomer  

Kavrama parçaları Çel�kl� plast�k 

Düz contalar Asbest �çermeyen �zolasyon malzemes�

Redüktör yağı  Katkılı m�neral yağ   

Sentet�k redüktör yağı (et�ket: CLP PG) Pol�gl�kol bazlı yağlama maddes�

Soğutma kanalı, soğutma kanalının tek yataklı kütles�, v�dalı bağlantı Bakır, epoks�d, p�r�nç 

MALZEME REDÜKTÖR PARÇALARI 

Tablo 14: Tasfiye Tablosu

SORUN GİDERME 8. ÜNİTE

8.1

8.1.1
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Sorun G�derme

SIKINTI GÖZLEMLENEN

Redüktör çalışmıyor.

Redüktör çalışmıyor.

Redüktör çalışmıyor.

Redüktörden ses gelmiyor. 
Redüktör çıkış mili dönmüyor.
Sürücü / Frekans invertör 
kullanılmıyor.

Elektrik motorunun bağlantısını, voltajını ve frekansını 
kontrol ediniz. Değerler motor etiketinde bulunan değerler 
ile aynı olmalıdır. Motor kullanım kılavuzuna bakınız. 
Eğer çözüm bulunamaz ise madde 50' ye bakınız.

ÇÖZÜM

Redüktörden ses gelm�yor.
Redüktör çıkış m�l� dönmüyor. 
Sürücü / frekans �nvertör 
kullanılıyor.

Sürücü / frekans �nvertörü veya sürücü kullanım
kılavuzuna bakınız. Elektr�k motorunu frekans 
�nvertöründen veya sürücüden ayırarak motora d�rek 
bağlantı yaparak hatanın sürücü / frekans �nvertöründen 
kaynaklanmadığını tesp�t ed�n�z. Eğer bu durumda da 
redüktör çalışmaz �se madde 50' ye bakınız.

İlk olarak yapılması gereken elektr�k motor bağlantısı, 
voltajı ve frekansının motor et�ket değerler� �le aynı 
olup olmadığının kontrol ed�lmes� gerekmekted�r. Bu 
değerlerde b�r problem yok �se redüktörü bağlı bulunduğu 
mak�nadan söküp boşta tekrar çalıştırmayı deney�n�z. 
Eğer redüktör çalışıyor �se motorun gücü s�stem� 
çalıştırmak �ç�n yeters�z olab�l�r. Redüktöre bağlı bulunan 
motor monofaze �se kalkış kondansatörler� kontrol 
ed�lmel�d�r. Tüm deneme ve �ncelemelere rağmen redüktör 
çalışmıyor �se madde 50' ye bakınız. 

Redüktörden farklı b�r ses 
gel�yor. Fakat redüktör m�l� ve 
motor m�l� dönmüyor.
Sürücü / Frekans �nvertör 
veya manyet�k fren 
kullanılmıyor.

Redüktörden farklı b�r ses 
gel�yor. Fakat redüktör m�l� 
ve motor m�l� dönmüyor. 
Sürücü / frekans �nvertör 
veya manyet�k fren 
kullanılıyor.

Frekans �nvertörü veya sürücü kullanım kılavuzu
�ncelenmel�d�r. Elektr�k motorunu frekans �nvertöründen 
veya sürücüden ayırarak motora d�rek bağlantı yapıp 
hatanın sürücü veya frekans �nvertöründen kaynaklanıp 
kaynaklanmadığı tesp�t ed�lmel�d�r. Eğer bu durumda da 
redüktör çalışmaz �se madde 50' ye bakınız.

NO

1

2

3

4

5

Redüktör çalışmıyor.

Redüktör çalışmıyor. Elektrik motor bağlantısı, voltajı ve frekansının motor 
etiket değerleri ile aynı olup olmadığının kontrol edilmesi 
gerekmektedir. Motor kullanım kılavuzuna bakınız. 
Frenin çalıştığından emin olunuz. Fren tarafımızdan 
takılmış ise Kullanım ve Bakım Talimatındaki şemaya göre 
doğru yapılıp yapılmadığını kontrol ediniz. Hatanın 
bulunamaması durumunda fren voltajına uygun olarak 
frene direk bağlantı yapılıp frenin çalışıp çalışmadığını 
kontrol ediniz. Elektrik verildiğinde frenin açılma sesi 
gelecektir. Fren elektrik verilmesine rağmen çalışmıyor ise 
frenin diyotu arızalanmış olabilir. Fren diskten ayrılmış iken 
motoru doğrudan etiket üzerindeki bilgilere göre besleyiniz. 
Problem devam ediyor ise seçilen motor gücü yetersiz 
olabilir. Madde 50' ye bakınız. 

Redüktörden farklı bir ses 
geliyor. Fakat redüktör mili ve 
motor mili dönmüyor. 
Manyetik fren kullanılıyor.

Redüktör 
düşük hızlarda / 
frekanslarda 
çalışmıyor.

Sürücü / Frekans �nvertör 
kullanıyorsunuz.

Düşük hızlarda motorun besleme frekansı düşmekted�r. 
Çok düşük frekanslarda motorun çalışab�lmes� �ç�n, 
motor parametreler� �le frekans �nvertör parametreler�n�n 
çok �y� ayarlanması gerekmekted�r. Ayrıca düşük hızlar 
�ç�n redüktörün ver�m�nde de büyük değ�ş�kl�kler olab�l�r. 
Motor gücünü ve �nvertörü büyütünüz veya �sted�ğ�n�z 
dev�r aralığına geleb�lmek �ç�n redüktör tahv�l�n� değ�şt�r�n�z.

6

Tablo 15: Sorun G�derme

SORUN GİDERME8. ÜNİTE

8.2
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SIKINTI GÖZLEMLENEN ÇÖZÜMNO

Çevre sıcaklıkları -5˚C 
derecen�n altına düşüyor.

Sonsuz v�dalı redüktör 
kullanıyorsunuz ve çevre 
sıcaklığı +40˚C derecen�n 
altında.

Redüktör yağı, çalıştığı ortam sıcaklıkları �ç�n uygun değ�l. 
Daha düşük v�skoz�tel� yağlar kullanmak veya redüktör 
grubunu soğuktan muhafaza etmek gerek�r. Uygun yağı 
bulmak �ç�n kullanım kılavuzuna veya ürün kataloglarından 
yağlama sayfalarını �nceley�n�z. Daha yüksek çevre 
sıcaklarında çalışmak b�r çözüm olab�l�r. Aynı problemler 
devam ed�yor �se motor gücünü büyütmek gerekeb�l�r.

Redüktör tam yük altında çalışırken ısı ölçer �le redüktörün 
yüzey sıcaklığını ölçünüz. Ölçülen sıcaklık değer� +90˚C 
derecen�n altında �se bu normald�r ve redüktöre zararı 
yoktur. Tüm sonsuz v�dalı ve ATEX uyumlu hel�sel d�şl�l� 
redüktörler +120˚C derece yüzey sıcaklıklarına kadar 
kullanılab�l�rler. Eğer sıcaklık değer� +120˚C derecen�n 
üzer�nde ve bu redüktör ATEX uyumlu b�r redüktör �se 
hemen redüktörün çalışmasını durdurup PGR' y� 
b�lg�lend�r�n�z. Madde 50' ye bakınız. ATEX'l� b�r ürün değ�l 
�se montaj poz�syonuna göre yağ m�ktarını kontrol ed�n�z. 
Et�ket üzer�nde yazan montaj poz�syonu �le redüktörün 
çalıştığı poz�syonun aynı olduğundan em�n olunuz. Montaj 
poz�syonu aynı değ�l �se madde 50' ye bakın. Sonsuz v�da 
olmayan redüktörlerde +80˚C derecen�n üzer�ndek� 
ısınmalarda madde 9 ve 50' ye bakınız.

Redüktör uzun 
sürel� beklemelerden 
sonra veya sabahları 
çalışmıyor.

7

8

9

10

Redüktör çok 
ısınıyor.

Redüktör çok 
ısınıyor.

Hel�sel d�şl�l� redüktör 
kullanıyorsunuz. Çevre 
sıcaklığı +40˚C derecen�n 
altında.

Redüktör tam yük altında çalışırken ısı ölçer �le redüktörün 
yüzey sıcaklığını ölçünüz. Ölçülen sıcaklık değer� +90˚C 
derecen�n altında �se bu normald�r ve redüktöre zararı 
yoktur. Tüm ATEX sert�fikalı redüktörler max. +120˚C 
derecede çalışacak şek�lde tasarlanmıştır. Eğer sıcaklık 
değer� +120˚C derecen�n üzer�nde ve bu redüktör ATEX 
uyumlu b�r redüktör �se hemen redüktörün çalışmasını 
durdurup PGR' y� b�lg�lend�r�n�z. Atex uyumlu olmayan 
redüktörler max.+90˚C derece sıcaklık değerler�nde 
çalışacak şek�lde tasarlanmıştır. Redüktör sıcaklığı +90˚C 
derecen�n üzer�nde �se montaj poz�syonuna göre yağ 
m�ktarını kontrol ed�n�z. Et�ket üzer�nde yazan montaj 
poz�syonu �le redüktörün çalıştığı poz�syonun aynı 
olduğundan em�n olunuz. B�r uyumsuzluk durumu var �se  
madde 50' ye bakınız. 

Redüktör çok 
ısınıyor.

Çevre sıcaklığı +40˚C 
derecen�n üzer�nde.

Standart redüktörler max. +40˚C derecede çalışacak 
şek�lde tasarlanmıştır. +40˚C derecen�n üzer�ndek� çevre 
sıcaklıklarında özel uygulamalar veya �laveler 
gerekmekted�r. Bu durumda PGR' ye danışınız.

Redüktör sesl� 
çalışıyor.

Ses düzenl� ve sürekl�. Hareketl� mak�ne elemanlarınızı kontrol ed�n�z. Redüktörü 
s�stemden ayırarak yüksüz b�r şek�lde çalıştırınız. Eğer 
aynı ses� duyuyorsanız redüktöre veya motora a�t 
rulmanlar arızalanmış olab�l�r. Madde 50' ye bakınız.

11

Hareketl� mak�ne elemanlarınızı kontrol ed�n�z. Redüktörü 
s�stemden ayırarak yüksüz b�r şek�lde çalıştırınız. Eğer 
aynı ses devam ed�yorsa yağ �çer�s�nde yabancı maddeler 
olab�l�r. Yağı değ�şt�r�n ve yağın �çer�s�ndek� yabancı 
maddeler� kontrol ed�n. Eğer kontrol ed�len yağın �çer�s�nde 
metal parça bulunuyorsa redüktör hasar görmüş olab�l�r. 
Madde 50' ye bakınız.

Redüktör sesl� 
çalışıyor.

Ses düzens�z.12

SORUN GİDERME 8. ÜNİTE
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SIKINTI GÖZLEMLENEN ÇÖZÜMNO

Hareketl� mak�ne elemanlarınızı kontrol ed�n�z. Redüktörü 
s�stemden ayırarak yüksüz b�r şek�lde çalıştırınız.  Eğer 
aynı ses devam ed�yorsa redüktör parçaları hasar görmüş 
olab�l�r. Madde 50' ye bakınız.

Redüktör sesl� 
çalışıyor.

Ses düzenl� ve vuruntulu.13

14

15

16

17

18

Ses düzenl� ve yüksel�p 
alçalan.

Çıkış miline bağlanan bağlantı elemanlarının salgısını 
kontrol ediniz. Çıkış miline bağlı elemanı ayırın ve 
redüktörü yüksüz bir şekilde çalıştırınız. Eğer aynı sesi 
devam ediyorsa madde 50' ye bakınız.

Redüktör sesl� 
çalışıyor.

Redüktör sesl� 
çalışıyor.

Redüktör frenl� motora sah�p 
ve ses fren tarafından gel�yor.

Düşük sev�yel� rastgele gelen tıklamalar şekl�ndek� sesler 
frenden geleb�l�r ve normald�r. Ses sev�yes� rahatsız ed�c� 
�se fren hasarlanmış veya balata - d�sk arasındak� boşluk 
ayarında problem olab�l�r. Madde 50' ye bakınız.

Redüktör sesl� 
çalışıyor.

Frekans İnvertör 
kullanıyorsunuz ve ses dev�r 
değ�şt�kçe değ�ş�yor.

Frekans �nvertör parametreler� kullandığınız motor �le 
uyumlu olmayab�l�r. Frekans �nvertörün kullanım 
kılavuzunu �nceley�n�z ve aynı problem devam ed�yor �se 
madde 50' ye bakınız.

Yağ kaçağı var. Keçeden yağ kaçağı var. Eğer çevre sıcaklığı +40˚C derecen�n üzer�nde ve 16 
saat�n üzer�nde sürekl� çalışma var �se, montaj 
poz�syonuna göre üstte duran tapayı çıkartıp, yer�ne 
havalandırma tapasını kullanınız. Eğer s�z�n durumunuz 
buna uymuyor �se keçe hasar görmüş olab�l�r. Madde 
50' ye bakınız

Yağ kaçağı var. Yağ tapadan kaçırıyor. Eğer havalandırma tapası kullanıyor �sen�z, tapanın 
doğru konumda olduğundan em�n olunuz. Redüktörün 
montaj poz�syonuna göre en üst sev�yede bulunan tapa 
havalandırma tapası olmalıdır. Tapa gevşem�ş olab�l�r, 
tapanın oturduğu yüzey� ve tapayı tem�zley�p tekrardan 
sıkınız. Aynı problem devam eder �se madde 
50' ye bakınız. 

Yağın tam olarak nereden geld�ğ�n� gözlemley�n�z. Yağ 
tapası, yağ kapağı veya keçeden sızıyor ve gövde üzer�ne 
akıyor olab�l�r. Eğer durum böyle �se madde 18 ve 19' a 
bakınız. Eğer yağın gövdeden geld�ğ�ne em�n �sen�z 
gövdede çatlak veya kırıklar olab�l�r. Madde 50' ye bakınız. 

Kapak �le gövde arasında kullanılan conta sızdırmazlık 
görev�n� yapamamaktadır. Kapağı sökünüz altını 
tem�zley�p sıvı conta sürerek kapağı yer�ne takınız. 
Problem devam eder �se madde 50' ye bakınız.

Yağ kaçağı var.

Yağ kaçağı var.

Redüktör montaj 
yer�nde çalışıyor 
�ken düzenl� 
salınımlar yapıyor.

Yağ gövdeden gel�yor.

Yağ kapaktan gel�yor.

Tork kolu kullanıyorsunuz. Redüktörün salınım sebeb�, redüktörü bağladığınız m�l 
salgısından kaynaklanıyor. Tork kolu kullanıldığında 
bunun redüktöre b�r zararı yoktur ve redüktör açısından 
normald�r.

19

20

21

SORUN GİDERME8. ÜNİTE
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Burada bel�rt�lenlerden farklı problemler veya arızalar durumunda, PGR Tekn�k Serv�se danışınız.

SIKINTI GÖZLEMLENEN ÇÖZÜMNO

22

23

24

25

26

Tork kolu kullanıyorsunuz. Redüktörün salınım sebebi, redüktörü bağladığınız mil 
salgısı ve mil / kovan arasındaki geçme boşluğudur. 
Mil delik geçme toleransınızı kontrol ediniz. Tork kolu 
kullanıldığında bunun redüktöre bir zararı yoktur ve 
redüktör açısından normaldir.

Redüktör montaj 
yer�nde çalışıyor 
�ken rastgele 
salınımlar yapıyor.

Motor çok ısınıyor. Motor normal amper�n�n 
üzer�nde çalışıyor.
Ortam tem�z.

Aşırı yüklenme veya motor gücü yeters�zd�r. Motor arızalı 
olab�l�r. Madde 50' ye bakınız.

Motor çok ısınıyor. Ortam tozlu. Motor fan tasının ve motor petekler�n�n hava geç�ş� �ç�n 
tem�z olup olmadığından em�n olunuz. Ekstra fan 
kullanıyor �sen�z çalıştığından em�n olunuz. Motorda 
�nvertör kullanımı var ve düşük frekanslarda çalışıyorsa 
motor fanı yeterl� olmayab�l�r. Bu durumlarda eksta fan 
kullanınız. Problem devam ed�yor �se madde 
50' ye bakınız.

Motor m�l� dönüyor, 
redüktör m�l� 
dönmüyor.

Redüktör �çer�s�nden 
sürtünme ses� gel�yor veya 
sadece motor ses� var.

Redüktör parçalarında hasar olab�l�r. 
Madde 50' ye bakınız.

Redüktördek� hasar z�nc�r d�şl�n�n oluşturduğu pol�gon 
etk�s�nden veya radyal yükten meydana gelm�ş olab�l�r. 
Redüktörün bağlantı noktaları yeter�nce r�j�t olmayab�l�r. 
Kullandığınız redüktöre uygun z�nc�r d�şl� / p�nyon d�şl� 
çapı kullandığınızdan em�n olunuz. Maks�mum müsade 
ed�leb�len radyal yükü bu poz�syona göre tekrar 
hesaplayınız. Madde 50' ye bakınız.

Redüktör çıkış m�l�nde z�nc�r 
d�şl� veya p�nyon d�şl� 
kullanıyorsunuz.

Motor m�l� dönüyor, 
redüktör m�l� 
dönmüyor.

Çıkış m�l� kest�. Z�nc�r d�şl� veya p�nyon d�şl� 
kullanıyorsunuz.

Redüktördek� hasar z�nc�r d�şl�n�n oluşturduğu pol�gon 
etk�s�nden veya radyal yükten meydana gelm�ş olab�l�r. 
Redüktörün bağlantı noktaları yeter�nce r�j�t olmayab�l�r. 
Kullandığınız redüktöre uygun z�nc�r d�şl� / p�nyon d�şl� 
çapı kullandığınızdan em�n olunuz. Maks�mum müsade 
ed�leb�len radyal yükü bu poz�syona göre tekrar 
hesaplayınız. Madde 50' ye bakınız.

27

28

50

Redüktör çok geç 
duruyor.

Frenl� motor kullanıyorsunuz. Fren�n elektr�k bağlantı şemasını kontrol ed�n�z. Fren 
üzer�nde geç�kmel� d�yot takılı olmadığından em�n olunuz. 
Eğer geç�kmel� d�yot var �se değ�şmes� gerekeb�l�r. 
(Kaldırma redüktörler� har�ç PCS)

PGR merkez fabr�kanın 
b�lg�lend�r�lmes�.

Lütfen PGR merkez fabrika ile temasa geçiniz. İletişim 
bilgileri kullanım kılavuzunda, kataloglarda verilmiştir. 
Mekanik parçaların değiştirilmesi ancak PGR tarafından 
veya bilgisi dahilinde yapılabilir. PGR bilgisi haricinde 
yapılan herhangi bir değişiklik ürünün garantisini ve bütün 
sertifika deklerasyonlarını geçersiz kılar ve PGR'nin ürün 
üzerindeki sorumluluklarını ortadan kaldırır.

Serv�s gerekl�d�r.

SORUN GİDERME 8. ÜNİTE
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Yetk�l� Serv�s

F�rmamız  tarafından bel�rlenm�ş, elektr�k  ve  mekan�k  konularında eğ�t�m almış ve  bu  konuda yeterl�l�ğ� olan 
deney�ml� personel�m�zd�r. 

Aşağıda; F�rmamız, yetk�l� serv�s ve müşter� (kullanıcı) tarafından bel�rlenm�ş kontrol ve 
bakım kr�terler�ne / uygulamalarına göre l�ste yer almaktadır. Bu l�stede ver�len b�lg�lere 
uyulması zorunludur. Aykırı durumlarda Kullanım ve Bakım Tal�matları geçers�zd�r.

NOT !

Tablo 16: Yetk�l� Serv�s

2-3  : Kontam�ne olmuş atık bertarafına (l�sanslı firma) gönder�l�r.

4     : L�sanslı firmaya bertaraf �ç�n gönder�l�r.

: UYGUN

: UYGUN DEĞİLX  

Redüktörün demontajı X  

Gövde değ�ş�m� X  

D�şl� değ�ş�m� X  

M�l / Şaft değ�ş�m� X  

Sızdırmazlık elemanları har�ç tüm

sarf malzemeler�n değ�ş�m� 

Yağ kapağı değ�şt�rme 

Sızdırmazlık elemanı değ�şt�rme

IEC bağlantılı redüktörler�n elektr�k

motor montajı

PAM bağlantılı redüktörler�n elektr�k

motor montajı

W bağlantılı redüktörler�n montajı 

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

5

6

7

8
Elektr�k motorunun IEC / PAM

bağlantılı redüktör demontajı

X  

KRİTERLER ÜRETİCİ (PGR) YETKİLİ SERVİS MÜŞTERİNo

Yağ değ�şt�rme

YETKİLİ SERVİS9. ÜNİTE

9.1
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1.    Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

2.    Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Firmamızın garanti kapsamındadır.

3.    Malın tamir süresi 30 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu 

       süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna  veya satıcıya bildirimi 

       tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna  teslim tarihinden itibaren başlar. 

       Malın arızasının  10  iş günü içerisinde giderilememesi  halinde, üretici  veya  ithalatçı;  malın tamiri 

       tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek 

       zorundadır. Malın garanti süresi  içerisinde  arızalanması  durumunda,  tamirde geçen süre garanti 

       süresine eklenir.

4.    Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arıza-

       lanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir  

       ücret  talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.         

5.    Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;

       ●   Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl 

             içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana  

             gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan  fazla olması 

             unsurlarının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,

       ●    Tamiri için gereken azami süresinin aşılması,

       ●    Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, 

             bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla  

             arızanın  tamirini  mümkün bulunmadığının  belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz 

             değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimi talep edilebilir. 

6.     Malın  kullanma  kılavuzunda  yer  alan  hususlara  aykırı  kullanılmasından  kaynaklanan  arızalar 

       garanti kapsamı dışındadır.

7.    Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yer-

       leşim yerinin  bulunduğu veya  tüketici işleminin  yapıldığı yerdeki  Tüketici Hakem  Heyetine  veya 

       Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

8.    Satıcı  tarafından  bu  Garanti  Belgesinin  verilmemesi  durumunda,  tüketici  Gümrük  ve  Ticaret 

       Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

9.    Müşteriler servis veya tamir sonrası oluşan problemler için üreticiyi bilgilendirilmelidir.

10.  Bu garanti, ürünün  kendisi dışında,  ürünün kullanıldığı  müşteri  tarafındaki  tesis durması, fiziksel 

       veya ruhsal yaralanmalar gibi zararları kapsamaz.

11.  Satın alınan ürünlerimizde yapılacak değişiklikler, kusurlu  arıza tamiri,  hatalı kullanımlar, ilgili ürüne 

       ait kullanım kılavuzuna  uygun olmayan  işlemler, firmamızın  onayı  olmadan  satılan  malzemeler, 

       yeterli teknik donanımı olmayan elemanların işletmeye alması sırasında  meydana gelecek  arıza ve 

       bozulmalar garanti kapsamında değildir.

12.  Müşteri, sevk edilen ürünü kontrol etmekle yükümlüdür. Herhangi  bir hasar vb. uygunsuzluk duru-

       munda ürün kabul edilemez ve uygunsuzluğun Firmamıza bildirilmesi gerekir.

13.  Arıza durumunda, garanti kapsamında olan ürünlerin kullanımı hemen durdurulmalı ve firmamıza 

       gönderilmelidir. 

14.  Müşteri tarafından çalışma koşulları bilgisi doğru verilmediğinde (yanlış, eksik, koşulların değişmesi 

       vs. bilgi) ya da servis  faktörünün önerilenin  altında seçilmesi durumunda ürün,  garanti kapsamı 
 

       dışındadır.

15.  Ürünlerin kullanım alanında tamir edilmesi, garanti şartlarına dahil değildir.

16.  Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

Aşağıdak� b�lg� yurt�ç� müşter�ler �ç�n hazırlanmıştır, yurt dışındak� müşter�ler �ç�n geçerl� değ�ld�r. 

GARANTİ 10. ÜNİTE

10.1 Garant� Şartları
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Polat Group Redüktör San. ve T�c. A.Ş.

Ata OSB Mah. Ast�m 1 Cad. No: 4, PK 105    

Efeler / Aydın / TÜRKİYE

+90 256 231 19 12 - 16 (pbx)

+90 256 231 19 17

:

:

:

:

REDÜKTÖR

PGR

30 İş Günü

2 Yıl

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

İmza : Kaşe :

ÜRETİCİ FİRMANIN

Ünvanı

Adres�

Telefon

Fax                                                 

İmza ve kaşe 

ÜRÜNÜN

C�ns�

Markası

Model�

Ser� No

Tesl�m Tar�h�  ve Yer�

Azam� Tam�r Süres�

Garant� Süres�

Belgen�n Ver�l�ş Tar�h� ve Sayısı

SATICI FİRMANIN

Ünvanı

Adres�

Tel

Fax

Fatura Tar�h� ve No

Tar�h :

GARANTİ 10. ÜNİTE
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AT UYGUNLUK BEYANI

Tarih: 11 Temmuz 2016 

Ürünlerimiz  yukarıda  tanımlanan  Yönetmelik  ve Standartlara  uyumludur. Ürünlerimiz  üzerinde  Elektrik 
Motoru  takılı  olduğu  durumlarda  Alçak  Gerilim  Yönetmeliğinin  2014/35/AB  uygulama  alanına  girdiği 
ölçüde gerekliliklerini yerine ge�rir.

         Yetkili Kişi
Neclet DEMİR
Genel Müdür      

       

FİRMA
ADI         : POLAT GRUP REDÜKTÖR SAN. VE TİC. A.Ş. 
ADRES   : Ata OSB Mah. As�m 1.Cad. No: 4,  PK 105    Efeler / Aydın / TÜRKİYE
TEL         : +90 256 231 19 12 - 16 (pbx)  
FAKS      : +90 256 231 19 17 

UYGULANAN HARMONİZE STANDARTLAR: TS EN ISO 12100:2010
TS EN ISO 13857
TS EN 60204
TS EN ISO 80079-36:2016
TS EN ISO 80079-37:2016

2006/42/AT
2014/34/EU
2014/35/AB

UYGULANABİLİR YÖNETMELİKLER: 

Makine Emniyet Yönetmeliği
ATEX
Alçak Gerilim Yönetmeliği

ÜRÜN
ADI        : HELİSEL DİŞLİLİ REDÜKTÖR
TİPİ        : A / F 
MARKA : PGR
MODEL  : A / F    301 ... 701
                               202 ... 902
                               253 ... 903 

GARANTİ 10. ÜNİTE

10.3 AT Uygunluk Beyanı
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10.4 ATEX Belges�

GARANTİ 10. ÜNİTE
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İlet�ş�m B�lg�ler�11.1

IN DER SCHLINGE 6, D-59227 A    hlen / ALMANYA

ALMANYA BÖLGE

Tel

Web
e-ma�l        

:
:
:
:
:
:

+49 (0) 238 2855 7010
+49 (0) 238 2855 7011
+49 (0) 238 2855 7012
+49 (0) 238 2855 7016
www.pgr.com.tr
�nfo@pgrgermany.de

Web
e-ma�l

:
: �stanbul@pgr.com.tr

İSTANBUL BÖLGE

ŞERİFALİ MAH. ALPTEKİN CAD. SÖYLEŞİ SOK. NO:31    Ümran�ye / İstanbul / TÜRKİYE

www.pgr.com.tr

ANKARA BÖLGE

BÖLGELER

AHİ EVRAN CAD. ÜRKİYE 1203.SK NO:18 D:58-60 İSGEM    Ostim / Ankara / T  

Tel

Fax      
Web
e-mail  

:

:
:
:

+90 312 354 44 08 
+90 312 385 86 68
+90 312 385 79 27

ankara@pgr.com.tr
www.pgr.com.tr

AYDIN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ UMURLU MAH. NO:66    Efeler / Aydın / TÜRKİYE

Tel
Fax      
Web
e-ma�l  

:
:
:
:

+90 256 231 19 12 - 16 (pbx)
+90 256 231 19 17
www.pgr.com.tr
�nfo@pgr.com.tr  -  sat�ssonras�@pgr.com.tr

MONTAJ FABRİKASI VE LOJİSTİK MERKEZİ

ATA OSB MAH. ASTİM 1. CAD. NO: 4,  PK 105    Efeler / Aydın / TÜRKİYE

Tel
Fax      
Web
e-ma�l  

:
:
:
:

+90 256 231 19 12 - 16 (pbx)
+90 256 231 19 17
www.pgr.com.tr
info@pgr.com.tr  -  satissonrasi@pgr.com.tr

MERKEZ FABRİKA

İLETİŞİM BİLGİLERİ 11. ÜNİTE



▪  Ata OSB Mah. Astim 1. Cad. No: 4,  Pk 105    Efeler / Aydın / TÜRKİYE
▪  T: +90 256 231 19 12 - 16 (pbx)
▪  F: +90 256 231 19 17
▪  info@pgr.com.tr  -  satissonrasi@pgr.com.tr 
▪  www.pgr.com.tr
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