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CARACTERISTICI GENERALE 

Motoarele electrice DR Drives pot fi realizate în versiunea cu frâna atunci când este necesară 
oprirea, rapidă şi în siguranţă, a maşinii comandate. Aceasta se realizează fără modificări 
electrice sau mecanice ale motorului, cu excepţia părţii opuse laturii panoului de comandă unde 
se aplică frâna; frâna este de tip electromagnetic şi este realizată în diverse execuţii pentru 
a ţine cont de multiplele cerinţe de aplicare. 
 
NOTĂ: 
Se declară că garniturile sigiliilor utilizate în toate tipologiile de frânare produse şi asamblate pe 
motoarele cu frâna nu conţin absolut deloc azbest, aşa cum este recomandat de normele în 
vigoare privitoare la igiene şi siguranţa muncii. 
 
DOMENII DE APLICATIE 

• DR-BA A.C. ((I)

Automatizări cu un număr ridicat de intervenţii, aparate de ridicat şi transport, maşini de 
confecţionat şi ambalat. 

negativă) 

• DR-BC   D.C. ((I)

Automatizări în care este necesară intervenţia delicată, maşini transfer, cărucioare 
electrice, motoreductoare. 

negativă) 

(l) acţiune negativă: acţiunea frânantă se exercită în lipsa alimentării. 
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FRÂNĂ DE TIP DR-BA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
2. ANCORA MOBILĂ 

CORP MAGNET 

3. DISC FRÂNĂ 
4. BUTUC  DISTRIBUITOR 
5. PÂRGHIE DE ELIBERARE (LA CERERE) 
6. CĂŞTI DE PROTECŢIE + O-RING (LA CERERE) 
7. ARCURI DE COMPRESIUNE 
8. V-RING (LA CERERE – COMBINAT CU CĂŞTILE DE PROTECŢIE + O-RING) 
9. ŞURUB DE FIXARE 
10. PIULIŢĂ DE BLOCARE 
11. CAPAC DIN PLASTIC 
12. PANĂ 
13. INEL SEEGER 
14. SCUT DE FIER 
15. ARC ÎMPOTRIVA VIBRAŢIILOR 
16. DISC INOX (LA CERERE) 
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PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE 
 
Frâna BA este o frână de tip electromagnetic cu curent alternativ care acţionează în absenţa 
alimentării prin presiunea exercitată de arcuri.  
ALIMENTARE 
Frâna este alimentată cu curent alternativ trifazat 230/400V ± 10% 50 Hz; sunt posibile tensiuni 
speciale, la cerere. Alimentarea pentru motoarele trifazate seria DR-BA este prevăzută cu o 
bornă separată pentru frânarea şi alimentarea independentă; la cerere, poate fi derivată direct de 
la aceea a motorului (a se specifica în faza de comandă). Alimentarea separată pentru motoarele 
de 63, 71 şi 80 necesită folosirea unui capac pentru bornă de dimensiuni mai mari faţă de 
standard (a se vedea tabelele cu dimensiuni). 
 

CARACTERISTICI 
- Tensiunea de alimentare 230/400V/± 10% 50 Hz;  
- Serviciul S1, izolatie clasă F; 
- Garnitura sigiliului silenţioasă, fără azbest;  
- Disc de frână din oţel care alunecă pe butucul distribuitor cu caneluri;  
- Butuc distribuitor din oţel cu sistem antivibrare; 
- Moment de frânare fix reglat în funcţie de cuplul motorului (a se vedea Mb

 

 în tabelele 
„Performante”). 

LA CERERE 
- Pârghie de eliberare cu întoarcere automată, tija pârghiei amovibilă; utilă pentru efectuarea 

mişcărilor manuale în caz de lipsă de tensiune sau pe durata instalării; poziţia pârghiei este în 
axă cu cutia bornei; la cerere pot fi evaluate diferite poziţii; 

- Kit de protecţie (căşti + O-ring), util atât pentru a împiedica pătrunderea mizeriei din exterior 
către frână, cât şi pentru evitarea ca praful de uzură a garniturii sigiliilor să se disperseze în 
mediu; 

- Predispunerea cu gaura hexagonală  în extremitatea arborelui de pe partea opusă panoului de 
comandă pentru rotarea manuală cu cheia hexagonală dreaptă; 

- Inel de oţel inoxidabil interpus între scutul motorului şi discul de frână, combinat cu 
protecţia/tratamentul anticoroziune a frânei pentru aplicarea în condiţii speciale (ex. instalări 
în aer liber); 

- Microswitch pentru semnalizarea stării blocării şi deblocării frânei 
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CONECTĂRI 
Frână la curent alternativ BA 
 

1) Alimentarea frânei independent de aceea a motorului: frâna este alimentată prin bornă 
separată de aceea a motorului; în acest caz t1 şi t2 sunt funcţii exclusiv ale 
caracteristicilor frânei.  

2) Alimentarea frânei derivată direct din aceea a motorului: cablurile de alimentare a frânei 
sunt puse în paralel cu cele ale motorului pe aceeaşi bornă; alimentând motorul, în mod 
automat bobina frânei este stimulată şi frâna se desprinde; oprind alimentarea motorului, 
bobina frânei este fără energie, iar frâna îşi restabileşte propria acţiune frânantă. În 
această fază, timpul de ieşire a momentului de frânare t2 trebuie să fie mărit cu 
întârzierea R determinată de inerţia sarcinii şi de energia înmagazinată a motorului. R 
diferă de la motor la motor şi în funcţie de sarcină, nu este evaluabilă a priori.  

 

Alimentare franei cu curent alternativ - BA 
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FRÂNĂ TIP DR-BC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
2. ANCORA MOBILĂ 

CORP MAGNET 

3. DISC FRÂNĂ 
4. BUTUC  DISTRIBUITOR 
5. PÂRGHIE DE ELIBERARE (LA CERERE) 
6. CĂŞTI DE PROTECŢIE + O-RING (LA CERERE) 
7. ARCURI DE COMPRESIUNE 
8. V-RING (LA CERERE – COMBINAT CU CĂŞTILE DE PROTECŢIE + O-RING) 
9. ŞURUB DE FIXARE 
10. PIULIŢĂ DE BLOCARE 
11. PANĂ 
12. INEL SEEGER 
13. SCUT DE FIER 
14. ARC ÎMPOTRIVA VIBRAŢIILOR 
15. DISC INOX (LA CERERE) 
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FRÂNĂ TIP BC      

PRINCIPIU DE FUNCŢIONARE 
Frâna BC este o frână de tip electromagnetic cu curent continuu care acţionează în lipsa 
alimentării prin presiunea exercitată de arcuri. 
 
CARACTERISTICI: 
- Tensiune de alimentare alternată monofazică 230V±10% 50/60Hz sau 400V±10% 50/60Hz 
- Serviciu SI, izolare clasa F; 
- Garnitură sigilii silenţioasă, fără azbest, cu dublă suprafaţă frânantă; 
- Disc de frână din oţel care alunecă pe butucul distribuitor cu caneluri; 
- Moment de frânare fix reglat în funcţie de cuplul motorului (a se vedea Mb

 

 în tabelele 
„Performante”). 

LA CERERE: 
- Pârghie de eliberare cu întoarcere automată, tija pârghiei amovibilă; utilă pentru efectuarea 

mişcărilor manuale în caz de lipsă de tensiune sau pe durata instalării; poziţia pârghiei este în 
axă cu cutia bornei; la cerere pot fi evaluate diferite poziţii; 

- Microswitch pentru semnalizarea stării blocării şi deblocării frânei.  
- Kit de protecţie (căşti + O-ring), util atât pentru a împiedica pătrunderea mizeriei din exterior 

către frână, cât şi pentru evitarea ca praful de uzură a garniturii sigiliilor să se disperseze în 
mediu; 

- Predispunerea cu gaură hexagonală  în extremitatea arborelui de pe partea opusă panoului de 
comandă pentru rotarea manuală cu cheia hexagonală dreaptă; 

- Inel de oţel inoxidabil interpus între scutul motorului şi discul de frână, combinat cu 
protecţia/tratamentul anticoroziune a frânei pentru aplicarea în condiţii speciale (ex. instalări 
în aer liber); 

- Volant de energie pentru pornirea sau frânarea progresivă. 
 

CONECTĂRI 
Frână la curent continuu BC 

1) Alimentarea frânei derivată direct din aceea a motorului: cablurile de alimentare a 
frânei sunt puse în paralel cu cele ale motorului pe aceeaşi bornă; alimentând motorul, în mod 
automat bobina frânei este stimulată şi frâna se desprinde; oprind alimentarea motorului, bobina 
frânei este fără energie, iar frâna îşi restabileşte propria acţiune frânantă. În această fază, timpul 
de ieşire a momentului de frânare t2 trebuie să fie mărit cu întârzierea R determinată de inerţia 
sarcinii şi de energia înmagazinată a motorului. R diferă de la motor la motor şi în funcţie de 
sarcină, nu este evaluabilă a priori. 
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2) Alimentarea frânei independent de aceea a motorului (deschidere în lateral): frâna este 
alimentată prin borne separate de acelea ale motorului; în cazul alimentării prin puntea 
redresorului RV6, firele redresorului alternate sunt conectate la borna volantă tip mamut; în cazul 
redresoarelor NBR, DBR, SBR redresorul este dotat cu propriile borne de alimentare. În acest 
caz tipul de oprire t2 este independent de caracteristicile motorului şi ale sarcinii. 
  3) Alimentarea frânei derivate direct din aceea a motorului, cu deschiderea circuitului 
continuu: în ciuda alimentării derivate (a se vedea pct. I), timpul de oprire este independent de 
caracteristicile motorului şi ale sarcinii; de asemenea, acest timp este net mai bun faţă de cazul 2 
(t22˂ t2). 

4) Alimentarea frânei independent de aceea a motorului (deschidere pe partea alternată), 
cu deschiderea circuitului şi pe partea continuă: la fel ca în cazul precedent cu avantajul că, în 
faza de oprire, energia înmagazinată de motor nu se repercutează pe puntea redresorului, 
salvându-i viaţa. În caz de alimentare independentă de frână direct de la sursa de curent continuu, 
deci în absenţa redresorului de curent (exemplu 24Vdc), cablurile de alimentare a frânei sunt 
introduse în cutia bornei şi conectate la borna volantă tip mamut. În acest caz, indiferent de sursa 
de alimentare timpii de intervenţie sunt datoraţi cazul 4. Redresorul RV6 nu este predispus cu 
borne pentru configuraţiile 3 şi 4 (deschidere pe partea continuă) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
REDRESOARE 
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Frâna este alimentată cu curent continuu prin puntea redresorului, redresând tensiunea alternativă 
la intrare, conform următoarelor modalităţi: 
 Tensiune de intrare standard este 230Vac, redresată prin puntea cu semiundă, obţinând la 
ieşire 103Vdc; la cerere este posibilă utilizarea unui redresor cu undă integrală, obţinând la ieşire 
208Vdc; 
 
Redresoarele există în următoarele tipologii: 
 Redresor cu semiundă cu desprindere normală Rv6 (standard); 
 Redresor cu semiundă cu deprindere normală cu filtru supresor NBR (la cerere); 
 Redresor cu semiundă cu desprindere rapidă SBR (la cerere) alimentând frâna în faza de 
blocaj cu o tensiune cu undă integrală în loc de semiundă; se obţin astfel timpi de intervenţie 
intermediari între aceia ai frânării la curent continuu cu redresor NBR sau RV6 şi frânare la 
curent alternativ; rezultă, deci, ca fiind potrivit pentru aplicaţii cu multe intervenţii apropiate (ex. 
ascensoare), unde nu este posibilă utilizarea frânei trifazice cu curent alternativ. 
 
Simboluri 
 
Semnificaţia simbolurilor şi abrevierilor din tabele 
 
Pn
n

            putere nominală (kW) 
n             turatie nominală (min-1

I
) 

n
M

            curent nominal (A) 
n

η
                 cuplu nominal (Nm) 

n
cosφ

%       randament nominal în % 
n      

M
 factor de putere nominal 

S/MN 
M

 raport cuplu pornire/cuplu nominal 
B           

I
 momentul de frânare (Nm) 

S/IN              
J

 raportul curent de pornire/curent nominal 
T                momentul de inerţie al motorului (10-4 kgm2

m
) 

t             
Z

 greutatea motorului B5 (kg) 
O             frecvenţa de pornire în lipsa sarcinii (103

 
/h) (valoare indicativă) 
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A= alimentare directa;  B = alimentare separate; 
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