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Aktuator med øget vibrationsbestandighed 
Tillægsbestilling „K57”, „K58” 
 

1 Beskrivelse 

 K57 
Tillægsbestillingen „K57“ betyder, at aktuatoren er certificeret iht. EN 60068-2-6 til belastninger ved en acceleration 
på 5*g i frekvensområdet fra 5 ... 500 Hz. 
Følgende forudsætninger skal overholdes: 

1. Type: 2SA7.1 … 2SA7.6 eller 2SG7 
2. Separat montage af elektronikenheden (tillægsbestilling „S41“/„S47“). 

Elektronikenheden skal fastgøres på en vibrationsresistent holder. 

 K58 
Tillægsbestillingen „K58“ betyder, at aktuatoren er certificeret iht. EN 60068-2-6 til belastninger ved en acceleration 
på 2*g i frekvensområdet fra 5 ... 500 Hz. 
Følgende forudsætninger skal overholdes: 

Type: 2SA7.5, 2SA7.6 
 eller 
 2SQ7 med separat montage af elektronikenheden (tillægsbestilling „S41“/„S47“). 

2 Montage >Ikke relevant for 2SG7 og 2SQ7< 
Følgende arbejde skal  gennemføres på 2SA7 efter indstillingen af yderstillingerne: 

1. Fastgør signalgearets glidekobling. >Ikke relevant for ikke-invasiv-udførelse (2SA7…-…2.-….)< 
Dette sker ved at skrue en løs medfølgende fikseringsskrue (metalskrue ISO 7049- ST 2,2 x 4,5-C-Z) i den dertil 
beregnede udboring på signalgearets medbringer (fig. 1). 

2. Bloker den manuelle aktuator. 
Dette sker ved at sætte den medfølgende klemme på håndsvingets eller håndhjulets nav (se fig. 2). 

 

                              
        Fig. 1: Signalgear med medbringer og fikseringsskrue      Fig. 2: Manuel aktuator med klemme 

3 Bemærkninger >Ikke relevant for 2SG7 og 2SQ7< 
 

Bemærk! Ved anvendelse af et ekstra gear (LE, GS, GK osv.) kan yderligere foranstaltninger til 
understøtning være nødvendige på opstillingsstedet! 

 
 

 Yderstillingerne skal indstilles, før fikseringsskruen skrues ind i signalgearets medbringer. Hvis dette ikke 
overholdes, skal man regne med, at glidekoblingen bliver ødelagt! 
Hvis en ny idriftsættelse skulle være nødvendig, efter at fikseringsskruen er sat i, skal denne skrue fjernes 
igen og på ny skrues iefter idriftsættelsen. 

 For at garantere vibrationsbestandigheden, skal klemmen være anbragt på akslen på den manuelle 
aktuator! Til manuel drift skal klemmen trækkes af! 
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