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Servopohon se zvýšenou odolností proti kmitání 
Dodatek objednávky „K57”, „K58” 
 

1 Popis 
 K57 

Dodatek objednávky „K57“ značí, že servopohon je certifikovaný podle směrnice EN 60068-2-6 pro zatížení při 
zrychlení 5*g ve frekvenčním rozsahu 5 ... 500 Hz. 
Je nutné splňovat následující předpoklady: 

1. Typ: 2SA7.1 … 2SA7.6 nebo 2SG7 
2. Oddělená instalace elektronické jednotky (dodatek objednávky „S41“/„S47“). 

Elektronická jednotka musí být upevněna v nosiči, který je odolný proti kmitání. 

 K58 
Dodatek objednávky „K58“ značí, že servopohon je certifikovaný podle směrnice EN 60068-2-6 pro zatížení při 
zrychlení 2*g ve frekvenčním rozsahu 5 ... 500 Hz. 
Je nutné splňovat následující předpoklady: 

Typ: 2SA7.5, 2SA7.6 
 nebo 
 2SQ7 s oddělená instalace elektronické jednotky (dodatek objednávky „S41“/„S47“). 

2 Instalace >Nevztahuje se na model 2SG7 a 2SQ7< 
Po nastavení koncových poloh je nutné u modelu 2SA7 provést následující práce: 

1. Zajistěte kluznou spojku signalizační převodovky. >Nevztahuje se na provedení typu non-intrusive (2SA7…-…2.-….)< 
To provedete zašroubováním volného, dodaného upevňovacího šroubu (šroub do plechu ISO 7049- ST 2,2 x 4,5-C-Z) 
do příslušného otvoru na unášeči signalizační převodovky (obr. 1). 

2. Zajistěte ruční pohon. 
To provedete vsazením dodané svorky do hlavice ruční kliky, resp. ručního kola 
(viz obr. 2). 

 

                              
    Obr. 1: Signalizační převodovka s unášečem a upevňovacím šroubem    Obr 2: Ruční pohon se svorkou 

3 Pokyny >Nevztahuje se na model 2SG7 a 2SQ7< 
 

Pozor! Při používání přídavného převodu (LE, GS, GK atd.) jsou z hlediska konstrukce nutná další 
opatření týkající se stabilizace! 

 
 

 Nastavení koncových poloh je nutné provést před zašroubováním upevňovacího šroubu do unášeče 
signalizační převodovky. V případě nedodržování tohoto pravidla je nutné počítat s poškozením kluzné 
spojky! 
Pokud je po vsazení upevňovacího šroubu vyžadováno nové uvedení do provozu, je nutné tento šroub 
znovu odstranit a po uvedení do provozu opět zašroubovat. 

 Aby byla zajištěna odolnosti proti vibracím, musí být svorka umístěna na hřídeli ručního pohonu! V případě 
ručního provozu je nutné svorku vytáhnout! 
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