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5 Nm. - 1000 Nm.

ELEKTROMAGNETYCZNE 
HAMULCE PROSZKOWE
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Hamulce serii ABTF oraz sprzęgła serii ABTK umożliwiają 
zwiększenie lub zmniejszenie momentu hamowania 
proporconalnie do podanego prądu. Dlatego produkty są 
wykorzystywane w aplikacjach gdzie jest wymagana 
bezstopniowa, płynna zmiana momentu.

• 8 modeli pracujących w zakresie od 5 do 1000Nm
• Klasa ciepłoodporności H (185 °C)
• Specjalnie powlekane części stalowe
• Cicha praca
• Zakres napięcia 0-24V DC
• Łatwa instalacja
• Opcjonalnie wentylator zewnętrzny

Moment obrotowy jest przekazywany przez ferromagnetyczny 
proszek. Jest on aktywowany przez siłę elektromagnetyczną, 
dzięki czemu wypełnienia szczelinę między wirnikiem a 
nieruchomą częścią stojana. Dzięki tej budowie, w zależności 
od podanego napięcia w zakresie 0-24V DC, uzyskujemy 
sterowany, liniowy moment obrotowy.

Hamulce serii ABTF mogą być zmodyfikowane i przekształcone 
w sprzęgła serii ABTK. Zasada działania oraz zakres napięcia 
roboczego 0-24V DC pozostaje taki sam.

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

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

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

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

WŁAŚCIWOŚCI

ZASADA DZIAŁANIA

SPRZĘGŁA PROSZKOWE

FEATURES

WORKING PRINCIPLE

POWDER CLUTCHES

Elektromagnetyczne hamulce i sprzęgła proszkowe



3

Obszary zastosowań
Application Areas

• Maszyny drukarskie • Bobiniarki
• Maszyny tekstylne • Kontrola naprężenia
• Maszyny symulacyjne
• Maszyny specjalne

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

ABTF Seria 
ABTF Series

Wszystkie wymiary w mm Wpusty 
Rowki pod klin wg DIN 6885/1
Napięcie standardowe 24V DC
1)  Wykres na stronie 6.

All dimensions in mm

Keyway acc. to DIN 6885/1

Standard voltage 24 V DC

1) Please see diagrams in the P.51

Elektromagnetyczne hamulce proszkowe

na zapytanie / upon request



Budowa
Parts

Wentylator 
External Fan

Otwory montażowe
Assembling Hole

Łożyska
Bearing

Pokrywka
Cover

Cewka
Coil

Korpus
Body

Rotor
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Ze względu na zasadę działania hamulców serii ABTF, mogą 
one osiągnąć wysoką temperaturę pracy. Wentylatory 
zewnętrzne zalecane są zawsze wtedy, gdy hamulec pracuje w 
trudnych warunkach środowiskowych. Zapewniają on większą 
wydajność i trwałość elementów wewnętrznych.

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

WENTYLATOR ZEWNĘTRZNY EXTERNAL FAN
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Wykres momentu
 Torque Diagrams

Podane wartości mogą sięróżnić w zależności od warunków pracy. 
Warunki testu: 25 °C, 100obr/min, 10 min.

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

Elektromagnetyczne hamulce proszkowe
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Wzory
Formulas

- Moment dynamiczny  Dynamic Torque - min./max.
- Moment bezwładności beli materiału Total Inertia Load 
- Prędkość obrotowa  Revolutions Per Minute
- Prędkość obrotowa min/max  Revolutions Per Minute - min./max.
- Czas hamowania  Braking Time 
- Prędkość liniowa Web Speed 
- Naciąg min/max  Web Tension - min./max.
- Średnica beli materiału min/max  Roll Diameter - min./max.
- Rozpraszanie ciepła przy ciągłym poślizgu    Heat Dissipation in Continuous Slipping 
- Rozpraszanie ciepła przy ciągłym poślizgu (sprzęgło) Clutch’s Heat Dissipation in Continuous Slipping 
- Waga beli materiału       Roll Weight - max.
- Promień beli materiału      Roll Radius - max.
- Naciąg jednego centymetra materiału   Web Tension Per Centimeter 
- Szerokość beli materiału min/max    Web Width  - min./max.

J = m.r2/2 - Moment bezwładności beli Roll Inertia (kgm2)
n = v/( π · D max/min) - Prędkość obrotowa Revolutions Per Minute (rpm) 

v = π · D · n - Prędkość liniowa Web Speed (m/min)

Naciąg max    
Web Tension max.

Naciąg min Web 
Tension min.

Moment dynamiczny max. 
Dynamic Torque max.

Moment dynamiczny min. 
Dynamic Torque min.

Prędkość obrotowa min. 
Revolutions per Minute min.

Prędkość obrotowa max.              
Revolutions per Minute max.

Rozpraszanie ciepła przy ciągłym poślizgu
Heat Dissipation in Continuous Slipping

Rozpraszanie ciepła przy ciągłym poślizgu (sprzęgło) 
Clutch’s Heat Dissipation in Continuous Slipping

Stop awaryjny  Emergency Stop
Zalecany model  Recommended Brake

Folia aluminiowa Aluminium Foil 
Grubość Thickness 40 µ

Elektromagnetyczne hamulce proszkowe
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Elektromagnetyczne hamulce i sprzęgła proszkowe znajdują 
zastosowanie wszędzie tam gdzie jest wymagany zmienny 
moment hamowania. Jest to możliwe dzięki wysoce 
precyzyjnym regulatorom prądowym, które umożliwiają 
sterowanie w całym zakresie momentowym.

•  Szeroki zakres napięcia roboczego
•  Sterowanie za pomocą PLC
•  Wejścia 4-20mA, 0-10V oraz pod potencjometr
•  Wysoka wydajność proądowa
•  Zgodny z RoHS
•  Mikroprocesor 1)
•  Modbus 2)
•  Ustawienia menu za pomocąekranu i klawiatury

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

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

WŁAŚCIWOŚCI FEATURES

1)  dotyczy modelu TDF-01
2)  dotyczy modelu TDF-02

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

Regulatory prądu dla hamulców proszkowych




