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ROTEX® 
 
 

Συμπλέκτες με σιαγόνες και ευελιξία 
στρέψης των κατασκευαστικών 

τύπων 

αρ. 001 - συμπλέκτης άξονα, 
αρ. 018 - DKM, 

με κωνικό χιτώνιο σύσφιξης 
και τους συνδυασμούς του 

 
σύμφωνα με την οδηγία 2014/34/ΕΕ  

 
Κατασκευαστικός τύπος αρ. 001 - συμπλέκτης άξονα 

 
 
 

 
 

Κατασκευαστικός τύπος αρ. 018 - DKM 
διπλός καρντανικός συμπλέκτης 

 
 
 

 
 

Κατασκευαστικός τύπος με κωνικό χιτώνιο σύσφιξης 
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Το ROTEX® είναι ένας συμπλέκτης με σιαγόνες και ευελιξία στρέψης. Έχει τη δυνατότητα να 
εξισορροπεί τη μετατόπιση άξονα, η οποία προκαλείται π.χ. από ανακρίβειες κατασκευής, θερμική 
διαστολή κ.λπ. 
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Εικ. 1: ROTEX® (υλικό: Sint, Al-D και Al-H) 

 

Πίνακας 1: Υλικό θερμοσυσσωματωμένος χάλυβας (Sint) 

Μέγεθος Εξάρτημα 

Οδοντωτή στεφάνη 1) 
(εξάρτημα 2) 

Ονομαστική ροπή στρέψης 
[Nm] 

Διαστάσεις [mm] 3) 

Τελική 
οπή 2) 
d (min-
max) 

Γενικά 

92 ShA 98 ShA 64 ShD L l1, l2 E b s DH DZ DZ1 
4) dH D1 N 

14 1a 7,5 12,5 - 6 - 16 35 11 13 10 1,5 30 - - 10 - - 

19 1a 10 17 - 6 - 24 66 25 16 12 2,0 40 - - 18 - - 

24 1a 34 60 - 9 - 28 78 30 18 14 2,0 56 - - 27 - - 

 
 

Πίνακας 2: Υλικό χυτευμένο υπό πίεση αλουμίνιο (Al-D) - χωρίς έγκριση ATEX 

Μέγεθος Εξάρτημα 

Οδοντωτή στεφάνη 1) 
(εξάρτημα 2) 

Ονομαστική ροπή στρέψης 
[Nm] 

Διαστάσεις [mm] 3) 

Τελική 
οπή 2) 
d (min-
max) 

Γενικά 

92 ShA 98 ShA 64 ShD L l1, l2 E b s DH DZ DZ1 
4) dH D, D1 N 

19 
1 

10 17 - 
6 - 19 

66 25 16 12 2,0 41 - - 18 
32 

20 
1a 19 - 24 41 

24 
1 

35 60 - 
9 - 24 

78 30 18 14 2,0 56 - - 27 
40 

24 
1a 22 - 28 56 

28 
1 

95 160 - 
10 - 28 

90 35 20 15 2,5 67 - - 30 
48 

28 
1a 28 - 38 67 

 
 

Πίνακας 3: Υλικό αλουμίνιο (Al-H) 

Μέγεθος Εξάρτημα 

Οδοντωτή στεφάνη 1) 
(εξάρτημα 2) 

Ονομαστική ροπή στρέψης 
[Nm] 

Διαστάσεις [mm] 3) 

Τελική 
οπή 2) 
d (min-
max) 

Γενικά 

92 ShA 98 ShA 64 ShD L l1, l2 E b s DH DZ DZ1 
4) dH D1 N 

5 1a 0,5 0,9 - 0 - 6 15 5 5 4 0,5 10 - - - - - 

7 1a 1,2 2,0 2,4 0 - 7 22 7 8 6 1,0 14 - - - - - 

9 1a 3,0 5,0 6,0 0 - 11 30 10 10 8 1,0 20 - - 7,2 - - 

12 1a 5,0 9,0 12 0 - 12 34 11 12 10 1,0 25 - - 8,5 - - 

14 1a 7,5 12,5 16 0 - 16 35 11 13 10 1,5 30 - - 10,5 - - 

19 1a 10 17 26 0 - 24 66 25 16 12 2,0 40 - - 18 - - 

24 1a 35 60 75 0 - 28 78 30 18 14 2,0 55 - - 27 - - 

28 1a 95 160 200 0 - 38 90 35 20 15 2,5 65 - - 30 - - 

38 1a 190 325 405 0 - 45 114 45 24 18 3,0 80 - - 38 - - 

42 1a 265 450 560 0 - 55 126 50 26 20 3,0 95 - - 46 - - 

48 1a 310 525 655 0 - 62 140 56 28 21 3,0 105 - - 51 - - 

1) Μέγιστη ροπή στρέψης του συμπλέκτη TKmax. = Ονομαστική ροπή στρέψης του συμπλέκτη TK Ονομ. x 2 
2) Οπές H7 με εγκοπή DIN 6885 φύλ. 1 [JS9] και ακέφαλο κοχλία 
3) Για τις διαστάσεις G και t βλ. πίνακα 8, ο ακέφαλος κοχλίας βρίσκεται επάνω στην εγκοπή (μόνο για Al-D απέναντι από την εγκοπή) 
4) DZ1 = Εσωτερική διάμετρος περιβλήματος 
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Εικ. 2: ROTEX® (υλικό: GJL/GJS) 

 
Πίνακας 4: Υλικό φαιός χυτοσίδηρος (GJL)/σφαιροειδής χυτοσίδηρος (GJS) 

Μέγεθος Εξάρτημα 

Οδοντωτή στεφάνη 1) 
(εξάρτημα 2) 

Ονομαστική ροπή στρέψης 
[Nm] 

Διαστάσεις [mm] 3) 

Τελική 
οπή 2) 
d (min-
max) 

Γενικά 

92 ShA 98 ShA 64 ShD L l1, l2 E b s DH DZ DZ1 
4) dH 

D, 
D1 

N 

Φαιός χυτοσίδηρος (GJL) 

38 

1 

190 325 405 

12 - 40 
114 45 

24 18 3,0 80 - - 38 

66 
37 

1a 38 - 48 
78 

1b 12 - 48 164 70 62 

42 

1 

265 450 560 

14 - 45 
126 50 

26 20 3,0 95 - - 46 

75 
40 

1a 42 - 55 
94 

1b 14 - 55 176 75 65 

48 

1 

310 525 655 

15 - 52 
140 56 

28 21 3,5 105 - - 51 

85 
45 

1a 48 - 62 
104 

1b 15 - 62 188 80 69 

55 
1 

410 685 825 
20 - 60 

160 65 30 22 4,0 120 - - 60 
98 

52 
1a 55 - 74 118 

65 1 625 940 1175 22 - 70 185 75 35 26 4,5 135 - - 68 115 61 

75 1 1280 1920 2400 30 - 80 210 85 40 30 5,0 160 - - 80 135 69 

90 1 2400 3600 4500 40 - 97 245 100 45 34 5,5 200 218 230 100 160 81 

Σφαιροειδής χυτοσίδηρος (GJS) 

100 1 3300 4950 6185 50 - 115 270 110 50 38 6,0 225 246 260 113 180 89 

110 1 4800 7200 9000 60 - 125 295 120 55 42 6,5 255 276 290 127 200 96 

125 1 6650 10000 12500 60 - 145 340 140 60 46 7,0 290 315 330 147 230 112 

140 1 8550 12800 16000 60 - 160 375 155 65 50 7,5 320 345 360 165 255 124 

160 1 12800 19200 24000 80 - 185 425 175 75 57 9,0 370 400 415 190 290 140 

180 1 18650 28000 35000 85 - 200 475 185 85 64 10,5 420 450 465 220 325 156 

1) Μέγιστη ροπή στρέψης του συμπλέκτη TKmax. = Ονομαστική ροπή στρέψης του συμπλέκτη TK Ονομ. x 2 
2) Οπές H7 με εγκοπή DIN 6885 φύλ. 1 [JS9] και ακέφαλο κοχλία 
3) Για τις διαστάσεις G και t βλ. πίνακα 8, ο ακέφαλος κοχλίας βρίσκεται επάνω στην εγκοπή 
4) DZ1 = Εσωτερική διάμετρος περιβλήματος 
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Εικ. 3: ROTEX® (υλικό: χάλυβας) 

 
Πίνακας 5: Υλικό χάλυβας 

Μέγεθος Εξάρτημα 

Οδοντωτή στεφάνη 1) 
(εξάρτημα 2) 

Ονομαστική ροπή στρέψης 
[Nm] 

Διαστάσεις [mm] 3) 

Τελική 
οπή 2) 
d (min-
max) 

Γενικά 

92 ShA 98 ShA 64 ShD L l1, l2 E b s DH DZ DZ1 
4) dH D N 

14 
1a 

7,5 12,5 16 0 - 16 
35 11 

13 10 1,5 30 - - 10 30 - 
1b 50 18,5 

19 
1a 

10 17 21 0 - 25 
66 25 

16 12 2,0 40 - - 18 40 - 
1b 90 37 

24 
1a 

35 60 75 0 - 35 
78 30 

18 14 2,0 55 - - 27 55 - 
1b 118 50 

28 
1a 

95 160 200 0 - 40 
90 35 

20 15 2,5 65 - - 30 65 - 
1b 140 60 

38 
1 

190 325 405 0 - 48 
114 45 

24 18 3,0 80 - - 38 
70 27 

1b 164 70 80 - 

42 
1 

265 450 560 0 - 55 
126 50 

26 20 3,0 95 - - 46 
85 28 

1b 176 75 95 - 

48 
1 

310 525 655 0 - 62 
140 56 

28 21 3,5 105 - - 51 
95 32 

1b 188 80 105 - 

55 
1 

410 685 825 0 - 75 
160 65 

30 22 4,0 120 - - 60 
110 37 

1b 210 90 120 - 

65 
1 

625 940 1175 0 - 80 
185 75 

35 26 4,5 135 - - 68 
115 47 

1b 235 100 135 - 

75 
1 

1280 1920 2400 0 - 95 
210 85 

40 30 5,0 160 - - 80 
135 53 

1b 260 110 160 - 

90 
1 

2400 3600 4500 0 - 110 
245 100 

45 34 5,5 200 218 230 100 
160 62 

1b 295 125 200 - 

100 1 3300 4950 6185 0 - 115 270 110 50 38 6,0 225 246 260 113 180 89 

110 1 4800 7200 9000 0 - 125 295 120 55 42 6,5 255 276 290 127 200 96 

125 1 6650 10000 12500 60 - 145 340 140 60 46 7,0 290 315 330 147 230 112 

140 1 8550 12800 16000 60 - 160 375 155 65 50 7,5 320 345 360 165 255 124 

160 1 12800 19200 24000 80 - 185 425 175 75 57 9,0 370 400 415 190 290 140 

180 1 18650 28000 35000 85 - 200 475 195 85 64 10,5 420 450 465 220 325 156 

1) Μέγιστη ροπή στρέψης του συμπλέκτη TKmax. = Ονομαστική ροπή στρέψης του συμπλέκτη TK Ονομ. x 2 
2) Οπές H7 με εγκοπή DIN 6885 φύλ. 1 [JS9] και ακέφαλο κοχλία 
3) Για τις διαστάσεις G και t βλ. πίνακα 8, ο ακέφαλος κοχλίας βρίσκεται επάνω στην εγκοπή 
4) DZ1 = Εσωτερική διάμετρος περιβλήματος 
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Εικ. 4: ROTEX® κατασκευαστικού τύπου DKM 

 
Πίνακας 6: Κατασκευαστικός τύπος DKM 5) 

Μέγεθος 

Οδοντωτή στεφάνη 1) 
(εξάρτημα 2) 

Ονομαστική ροπή 
στρέψης [Nm] 

Διαστάσεις [mm] 3) 

Διάσταση 
d, D, D1 

Γενικά 

92 ShA 98 ShA LDKM l1, l2 E b s DH dH l11 l12 

19 10 17 

β
λ
. 

π
ίν

α
κ
α

 1
 έ

ω
ς
 5

 

92 25 16 12 2,0 40 18 10 42 

24 35 60 112 30 18 14 2,0 55 27 16 52 

28 95 160 128 35 20 15 2,5 65 30 18 58 

38 190 325 158 45 24 18 3,0 80 38 20 68 

42 265 450 174 50 26 20 3,0 95 46 22 74 

48 310 525 192 56 28 21 3,5 105 51 24 80 

55 410 685 218 65 30 22 4,0 120 60 28 88 

65 625 940 252 75 35 26 4,5 135 68 32 102 

75 1280 1920 286 85 40 30 5,0 160 80 36 116 

90 2400 3600 330 100 45 34 5,5 200 100 40 130 

1) Μέγιστη ροπή στρέψης του συμπλέκτη TKmax. = Ονομαστική ροπή στρέψης του συμπλέκτη TK Ονομ. x 2 
2) Οπές H7 με εγκοπή DIN 6885 φύλ. 1 [JS9] και ακέφαλο κοχλία 
3) Για τις διαστάσεις G και t βλ. πίνακα 8, ο ακέφαλος κοχλίας βρίσκεται επάνω στην εγκοπή (μόνο για Al-D απέναντι από την εγκοπή) 
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Τύπος συμπλέκτη: 
 
TB1 Βιδωτή σύνδεση από την πλευρά 

έκκεντρου 
TB2 Βιδωτή σύνδεση από την πλευρά της 

ένωσης 
 
 
Δυνατότητα διάφορων συνδυασμών των 
τύπων TB1 και TB2. 
 
 
 
Εικ. 5: ROTEX® κατασκευαστικού τύπου με κωνικό 
χιτώνιο σύσφιξης 

 
Πίνακας 7: Κατασκευαστικός τύπος με κωνικό χιτώνιο σύσφιξης 

Μέγεθος Εξάρτημα 

Οδοντωτή στεφάνη 
1) (εξάρτημα 2) 

Ονομαστική ροπή 
στρέψης [Nm] 

Διαστάσεις [mm] 

Κωνικό 
χιτώνιο 

σύσφιξης 
Τελική οπή 
d (min-max) 

Γενικά 

92 ShA 98 ShA L l1, l2 E b s DH DZ DZ1 
2) dH D1 N 

24 1a 35 60 10 - 25 64 23 18 14 2,0 55 - - 27 - - 1008 

28 1a 95 160 10 - 25 66 23 20 15 2,5 65 - - 30 - - 1108 

38 1a 190 325 10 - 25 70 23 24 18 3,0 80 - - 38 78 15 1108 

42 1a 265 450 14 - 25 78 26 26 20 3,0 95 - - 46 94 16 1610 

48 1a 310 525 14 - 40 106 39 28 21 3,5 105 - - 51 104 28 1615 

55 1a 410 685 14 - 50 96 33 30 22 4,0 120 - - 60 118 20 2012 

65 1 625 940 14 - 50 101 33 35 26 4,5 135 - - 68 115 5 2012 

75 1 1280 1920 
16 - 60 

144 52 40 30 5,0 160 - - 80 158 36 
2517 

25 - 75 3020 3) 

90 1 2400 3600 25 - 75 149 52 45 34 5,5 200 218 230 100 160 14 3020 

100 1 3300 4950 35 - 90 230 90 50 38 6,0 225 246 260 113 180 69 3535 

125 1 6650 10000 55 - 110 288 114 60 46 7,0 290 315 330 147 230 86 4545 

1) Μέγιστη ροπή στρέψης του συμπλέκτη TKmax. = Ονομαστική ροπή στρέψης του συμπλέκτη TK Ονομ. x 2 
2) DZ1 = Εσωτερική διάμετρος περιβλήματος 
3) Δυνατότητα παράδοσης μόνο για τον τύπο TB2 

 

 

Οι συμπλέκτες ROTEX® με πρόσθετα εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν 
θερμότητα, σπινθήρες και στατική φόρτιση (π.χ. συνδυασμοί με τύμπανα/δίσκους φρένων, 
συστήματα υπερφόρτωσης όπως συμπλέκτες ολίσθησης, φτερωτές κ.λπ.) δεν 
επιτρέπονται για την περιοχή με κίνδυνο έκρηξης. 
Πρέπει να πραγματοποιηθεί ξεχωριστός έλεγχος. 

 
 

 

 
Διαβάστε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας/συναρμολόγησης, πριν θέσετε το συμπλέκτη σε 
λειτουργία. 
Προσέξτε ιδιαίτερα τις υποδείξεις ασφαλείας! 

 

Ο συμπλέκτης ROTEX® είναι κατάλληλος και έχει επιβεβαιωθεί για χρήση σε περιοχές με κίνδυνο 
έκρηξης. Για τη χρήση του συμπλέκτη στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης προσέξτε τις ειδικές τεχνικές 
υποδείξεις και προδιαγραφές ασφαλείας σύμφωνα με το παράρτημα A. 

Οι οδηγίες λειτουργίας/συναρμολόγησης αποτελούν μέρος του προϊόντος σας. Φυλάξτε τις με προσοχή, κοντά 
στο συμπλέκτη. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τις παρούσες οδηγίες λειτουργίας/συναρμολόγησης 
παραμένουν στην KTR. 
 

1 Τεχνικά στοιχεία 

2 Υποδείξεις 

2.1 Γενικές υποδείξεις 
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Προειδοποίηση για περιοχές με 
κίνδυνο έκρηξης 

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει υποδείξεις, οι οποίες 
μπορούν να συμβάλλουν στην αποφυγή τραυματισμών ή 
σοβαρών τραυματισμών που μπορεί να οδηγήσουν σε 
θάνατο λόγω έκρηξης. 

 

 

STOP 

 

Προειδοποίηση για σωματικές 
βλάβες 

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει υποδείξεις, οι οποίες 
μπορούν να συμβάλλουν στην αποφυγή τραυματισμών ή 
σοβαρών τραυματισμών που μπορεί να οδηγήσουν σε 
θάνατο. 

 
 

! 
 

Προειδοποίηση για ζημιές σε 
προϊόντα 

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει υποδείξεις, οι οποίες 
μπορούν να συμβάλλουν στην αποφυγή υλικών ζημιών ή 
ζημιών σε μηχανήματα. 

 

 Γενικές υποδείξεις 
Το σύμβολο αυτό επισημαίνει υποδείξεις, οι οποίες 
μπορούν να συμβάλλουν στην αποφυγή ανεπιθύμητων 
αποτελεσμάτων ή καταστάσεων. 

 

 

Προειδοποίηση για καυτές 
επιφάνειες 

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει υποδείξεις, οι οποίες 
μπορούν να συμβάλλουν στην αποφυγή εγκαυμάτων 
από καυτές επιφάνειες με συνέπεια ελαφριούς έως 
σοβαρούς τραυματισμούς. 

 
 

 
 

STOP 

 

Κατά τη συναρμολόγηση, το χειρισμό και τη συντήρηση του συμπλέκτη πρέπει να 
διασφαλιστεί ότι όλος ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης είναι ασφαλισμένος έναντι 
ακούσιας ενεργοποίησης. Υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού από περιστρεφόμενα 
μέρη. Για το λόγο αυτό διαβάστε και ακολουθήστε οπωσδήποτε τις παρακάτω υποδείξεις 
ασφαλείας. 

• Όλες οι εργασίες με και στο συμπλέκτη πρέπει να πραγματοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη την αρχή "Η 
ασφάλεια προηγείται". 

• Απενεργοποιήστε τη μονάδα μετάδοσης κίνησης, πριν πραγματοποιήσετε εργασίες στο συμπλέκτη. 

• Ασφαλίστε τη μονάδα μετάδοσης κίνησης έναντι ακούσιας ενεργοποίησης, π.χ. τοποθετώντας πινακίδες 
υπόδειξης στο σημείο ενεργοποίησης, ή αφαιρέστε την ασφάλεια της τροφοδοσίας ρεύματος. 

• Μην αγγίζετε την περιοχή εργασίας του συμπλέκτη, όταν συνεχίζει να βρίσκεται σε λειτουργία. 

• Ασφαλίστε το συμπλέκτη από ακούσιο άγγιγμα. Τοποθετήστε κατάλληλες προστατευτικές διατάξεις και 
κατάλληλα καλύμματα. 

 
 

 
Επιτρέπεται να συναρμολογήσετε, χειριστείτε και συντηρήσετε το συμπλέκτη μόνο όταν 

• διαβάσετε προσεκτικά και κατανοήσετε τις οδηγίες λειτουργίας/συναρμολόγησης 

• έχετε καταρτιστεί και εκπαιδευτεί αποκτώντας εξειδικευμένες γνώσεις (π.χ. ασφάλεια, περιβάλλον, 
εφοδιαστική) 

• έχετε εξουσιοδοτηθεί για το σκοπό αυτό από την εταιρεία σας 

Ο συμπλέκτης επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο σύμφωνα με τα τεχνικά στοιχεία (βλ. κεφάλαιο 1). 
Απαγορεύονται οι αυθαίρετες δομικές τροποποιήσεις στο συμπλέκτη. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τις 
ζημιές που θα προκύψουν. Στο πλαίσιο της συνεχούς εξέλιξης, διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών αλλαγών. 
Το ROTEX® που περιγράφεται εδώ ανταποκρίνεται στη σύγχρονη τεχνολογία κατά τη στιγμή της έκδοσης αυτών 
των οδηγιών λειτουργίας/συναρμολόγησης. 
 

2 Υποδείξεις 

2.2 Σύμβολα ασφαλείας και υπόδειξης 

2.3 Γενική υπόδειξη κινδύνου 

2.4 Προβλεπόμενη χρήση 
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Για τη διαρκή και απρόσκοπτη λειτουργία του συμπλέκτη, ο συμπλέκτης πρέπει να έχει 
σχεδιαστεί για την περίπτωση χρήσης σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού (κατά 
DIN 740, μέρος 2) (βλ. κατάλογο τεχνολογίας μετάδοσης κίνησης "ROTEX®"). 
Σε περίπτωση αλλαγών των συνθηκών λειτουργίας (ισχύς, αριθμός στροφών, αλλαγές σε 
κινητήρια μηχανή και μηχάνημα) είναι υποχρεωτικά απαραίτητος ο έλεγχος του σχεδιασμού 
του συμπλέκτη. 
Λάβετε υπόψη ότι τα τεχνικά στοιχεία σχετικά με τη ροπή στρέψης αφορούν αποκλειστικά 
την οδοντωτή στεφάνη. Η μεταδιδόμενη ροπή στρέψης της σύνδεσης άξονα και πλήμνης 
πρέπει να ελεγχθεί από τον αγοραστή και υπόκειται στη δική του ευθύνη. 

 
Σε περίπτωση μηχανισμών κίνησης με κίνδυνο περιστροφικής ταλάντωσης (μηχανισμοί κίνησης με περιοδική 
καταπόνηση από περιστροφική ταλάντωση) απαραίτητη για έναν σχεδιασμό με ασφάλεια λειτουργίας είναι η 
εκτέλεση υπολογισμού περιστροφικής ταλάντωσης. Τυπικοί μηχανισμοί κίνησης με κίνδυνο περιστροφικής 
ταλάντωσης είναι, π.χ. μηχανισμοί κίνησης με πετρελαιοκινητήρες, εμβολοφόρες αντλίες, εμβολοφόρους 
συμπιεστές κ.λπ. Η KTR πραγματοποιεί, κατόπιν αιτήματος, σχεδιασμό συμπλέκτη και υπολογισμό 
περιστροφικής ταλάντωσης. 
 
 

 
Οι συμπλέκτες που παραδίδονται από την KTR είναι εξαρτήματα και όχι μηχανήματα ή ημιτελή μηχανήματα κατά 
την έννοια της οδηγίας περί μηχανών της ΕΚ 2006/42/ΕΚ. Κατά συνέπεια, η KTR δεν χρειάζεται να εκδώσει 
δήλωση τοποθέτησης. Ενημερωθείτε σχετικά με την ασφαλή συναρμολόγηση, θέση σε λειτουργία, καθώς και την 
ασφαλή λειτουργία, λαμβάνοντας υπόψη τις προειδοποιητικές υποδείξεις αυτών των οδηγιών 
λειτουργίας/συναρμολόγησης. 
 
 
 
 

 

 
Οι πλήμνες συμπλεκτών παραδίδονται συντηρημένες και μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα στεγασμένο, στεγνό 
χώρο για 6 - 9 μήνες. 
Τα χαρακτηριστικά των οδοντωτών στεφάνων συμπλεκτών (ελαστομερή) παραμένουν αμετάβλητα σε ευνοϊκές 
συνθήκες αποθήκευσης για έως και 5 χρόνια. 
 

 

! 
 

Οι χώροι αποθήκευσης δεν επιτρέπεται να περιέχουν διατάξεις που παράγουν όζον, π.χ. 
φθορίζουσες πηγές φωτός, λάμπες ατμών υδραργύρου, ηλεκτρικές συσκευές υψηλής 
τάσης. 
Οι υγροί χώροι αποθήκευσης είναι ακατάλληλοι. 
Πρέπει να προσέξετε ότι δεν προκύπτει συμπύκνωση. Ιδανικά, η σχετική υγρασία αέρα θα 
πρέπει να είναι μικρότερη από 65%. 

 
 

 
 

! 
 

Για την αποφυγή τραυματισμών και κάθε είδους ζημιών χρησιμοποιείτε πάντα 
προσαρμοσμένα μέσα μεταφοράς και ανύψωσης. 

 
Οι συμπλέκτες συσκευάζονται διαφορετικά, ανάλογα με το μέγεθος, το πλήθος και το είδος μεταφοράς. Εάν δεν 
έχει συμφωνηθεί διαφορετικά στη σύμβαση, η συσκευασία εξαρτάται από τον εσωτερικό κανονισμό συσκευασιών 
της KTR. 
 

2 Υποδείξεις 

2.5 Σχεδιασμός συμπλέκτη 

2.6 Υπόδειξη για την οδηγία περί μηχανών της ΕΚ 2006/42/ΕΚ 

3 Αποθήκευση, μεταφορά και συσκευασία 

3.1 Αποθήκευση 

3.2 Μεταφορά και συσκευασία 
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Ο συμπλέκτης παραδίδεται γενικά σε επιμέρους μέρη. Πριν από την έναρξη της συναρμολόγησης, ο συμπλέκτης 
πρέπει να ελεγχθεί ως προς την πληρότητα. 
 
 
 

 

Εξαρτήματα ROTEX®, συμπλέκτης άξονα κατασκευαστικού τύπου αρ. 001 
 

Εξάρτημα Ποσότητα Ονομασία 

 

Εικ. 6: ROTEX® 

1 2 Πλήμνη 

2 1 Οδοντωτή στεφάνη 1) 

3 5 2) Στοιχεία DZ 1) 

4 2 
Ακέφαλοι κοχλίες 
DIN EN ISO 4029 

1) κατ' επιλογή οδοντωτή στεφάνη ή στοιχεία DZ 
2) στο μέγ. 180 η ποσότητα είναι = 6 

 
 

Εξαρτήματα ROTEX® κατασκευαστικού τύπου DKM 1) 
 

Εξάρτημα Ποσότητα Ονομασία 

 

Εικ. 7: ROTEX® κατασκευαστικού τύπου DKM 

1 2 Πλήμνη 

2 2 Οδοντωτή στεφάνη 

3 1 
DKM - Κεντρικό 
τμήμα 

4 2 
Ακέφαλοι κοχλίες 
DIN EN ISO 4029 

1) Ο κατασκευαστικός τύπος DKM δεν είναι δυνατός με 
στοιχεία DZ. 

 
 

Εξαρτήματα ROTEX® κατασκευαστικού τύπου με κωνικό χιτώνιο σύσφιξης 
 

Εξάρτημα Ποσότητα Ονομασία 

 

Εικ. 8: ROTEX® κατασκευαστικού τύπου με κωνικό χιτώνιο σύσφιξης 

TB1/TB2 2 
Πλήμνη για κωνικό 
χιτώνιο σύσφιξης 

1 2 
Κωνικό χιτώνιο 
σύσφιξης 

2 1 Οδοντωτή στεφάνη 1) 

3 5 2) Στοιχεία DZ 1) 

4 4 
Ακέφαλοι κοχλίες 
DIN EN ISO 4029 

1) κατ' επιλογή οδοντωτή στεφάνη ή στοιχεία DZ 
2) στο μέγ. 180 η ποσότητα είναι = 6 

 

4 Συναρμολόγηση 

4.1 Εξαρτήματα του συμπλέκτη 
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Χαρακτηριστικά των τυπικών οδοντωτών στεφάνων 

Σκληρότητα 
οδοντωτών 
στεφάνων 

(Shore) 

92 Shore A 98 Shore A 64 Shore D 

T-PUR® 
(πορτοκαλί) 

PUR 
(κίτρινο) 

T-PUR® 
(μωβ) 

PUR 
(κόκκινο) 

T-PUR® 
(ανοιχτό 
πράσινο) 

PUR 
(φυσικό λευκό 1)) 

Σήμανση 
(χρώμα) 

      

1) φυσικό λευκό με πράσινη σήμανση στην οδόντωση 

 
 

 
 

STOP 

 

Δεν επιτρέπεται να γίνει υπέρβαση των μέγιστων 
επιτρεπόμενων διαμέτρων οπών d (βλ. κεφάλαιο 1 - 
Τεχνικά στοιχεία). Σε περίπτωση μη τήρησης αυτών των 
τιμών, ο συμπλέκτης μπορεί να σπάσει. Υπάρχει 
κίνδυνος θανάτου λόγω εκτοξευόμενων θραυσμάτων. 
 

• Κατά την κατασκευή της οπής της πλήμνης από τον 
πελάτη πρέπει να τηρηθεί η ακρίβεια της περιστροφής ή 
της πλευρικής εκκεντρότητας (βλ. εικόνα 9). 

• Τηρήστε οπωσδήποτε τις τιμές για Ø dmax.. 

• Κατά την τοποθέτηση της τελικής οπής ευθυγραμμίστε 
προσεκτικά τις πλήμνες. 

• Προβλέψτε έναν ακέφαλο κοχλία κατά DIN EN ISO 4029 
με κοπή εσωτερικού κώνου ή μια τερματική ροδέλα για την 
αξονική ασφάλιση των πλημνών. 

 

Εικ. 9: Ακρίβεια περιστροφής και  
πλευρικής εκκεντρότητας 

 
 

! 
 

Σε όλες τις διεργασίες που πραγματοποιούνται εκ των υστέρων από τον αγοραστή σε μη 
διατρημένα/προδιατρημένα, καθώς και έτοιμα επεξεργασμένα μέρη συμπλεκτών και 
ανταλλακτικά, ο αγοραστής φέρει την αποκλειστική ευθύνη. Αξιώσεις εγγύησης, οι οποίες 
προκύπτουν από ανεπαρκείς μετεπεξεργασίες, δεν αναλαμβάνονται από την KTR. 

 

 

Η KTR παραδίδει μη διατρημένα/προδιατρημένα μέρη συμπλεκτών και ανταλλακτικά μόνο 
κατόπιν ρητής επιθυμίας του πελάτη. Τα μέρη αυτά επισημαίνονται επιπλέον με το 
σύμβολο 

 

. 
 
Υπόδειξη για μη διατρημένα ή προδιατρημένα εξαρτήματα συμπλεκτών με την επισήμανση 
εκρήξεων: 
Η εταιρεία KTR παραδίδει επίσης κατά κανόνα συμπλέκτες ή πλήμνες συμπλεκτών με την 
επισήμανση εκρήξεων σε μια μη διατρημένη ή προδιατρημένη παραλλαγή μόνο κατόπιν ρητής 
επιθυμίας του πελάτη. Προϋπόθεση γι' αυτό αποτελεί μια απαλλαγή του αγοραστή, στην οποία 
αναλαμβάνει την ευθύνη και υποχρέωση για τη σωστή εκτέλεση της μετεπεξεργασίας. 

 
Πίνακας 8: Ακέφαλος κοχλίας DIN EN ISO 4029 

Μέγεθος 14 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 100 110 125 140 160 180 

Διάσταση G M4 M5 M5 M8 M8 M8 M8 M10 M10 M10 M12 M12 M16 M16 M20 M20 M20 

Διάσταση t 5 10 10 15 15 20 20 20 20 25 30 30 35 40 45 50 50 

Ροπή σύσφιξης 
TA [Nm] 

1,5 2 2 10 10 10 10 17 17 17 40 40 80 80 140 140 140 

 

4 Συναρμολόγηση 

4.1 Εξαρτήματα του συμπλέκτη 

4.2 Υπόδειξη για την τελική οπή 
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Πίνακας 9: Συνιστώμενα ζεύγη συναρμογής κατά DIN 748-1 

Οπή [mm] 
Ανοχή άξονα Ανοχή οπής 

πάνω από έως 

 50 k6 H7 
(Standard KTR) 50  m6 

 
Εάν προβλέπεται ένα αυλάκι της σφήνας προσαρμογής στην πλήμνη, πρέπει να εκτελεστεί σε κανονικές 
συνθήκες χρήσης με το πεδίο ανοχής ISO JS9 (Standard KTR) και σε δύσκολες συνθήκες χρήσης (συχνά 
εναλλασσόμενη φορά περιστροφής, φορτία πρόσκρουσης κ.λπ.) με ISO P9. Η εγκοπή πρέπει να τοποθετηθεί 
κατά προτίμηση ανάμεσα στα έκκεντρα. Στην αξονική ασφάλιση με ακέφαλο κοχλία, η οπή σπειρώματος πρέπει 
να τοποθετηθεί επάνω στην εγκοπή, με εξαίρεση το Al-D, όπου τοποθετείται απέναντι από την εγκοπή. 
 
Η μεταδιδόμενη ροπή στρέψης της σύνδεσης άξονα και πλήμνης πρέπει να ελεγχθεί από τον αγοραστή και 
υπόκειται στη δική του ευθύνη. 
 
 

 

 
Συνιστούμε οι οπές, ο άξονας, η εγκοπή και η σφήνα προσαρμογής να ελεγχθούν πριν από 
τη συναρμολόγηση ως προς την ακρίβεια των διαστάσεων. 

 

 

Θερμαίνοντας ελαφρώς τις πλήμνες (περ. 80 °C) είναι δυνατή μια πιο εύκολη σύσφιξη στον 
άξονα. 

 

 

Προσέξτε τον κίνδυνο ανάφλεξης σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης! 

 
 

STOP 

 

Το άγγιγμα των ζεσταμένων πλημνών οδηγεί σε εγκαύματα. 
Φοράτε προστατευτικά γάντια. 

 
 

! 
 

Κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να προσέξετε να τηρηθεί η διάσταση E (βλ. πίνακα 1  
έως 7), ώστε η οδοντωτή στεφάνη να μπορεί να κινείται αξονικά κατά τη χρήση. 
Σε περίπτωση μη τήρησης του παραπάνω, ο συμπλέκτης μπορεί να υποστεί ζημιά. 

 

 

Κατά τη χρήση στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης, οι ακέφαλοι κοχλίες για τη στερέωση των 
πλημνών, καθώς και όλες οι βιδωτές συνδέσεις πρέπει να ασφαλιστούν επιπλέον έναντι 
αυτόματης χαλάρωσης, π.χ. συγκόλληση με Loctite (μέτριας ισχύος). 

 

• Συναρμολογήστε τις πλήμνες επάνω στον άξονα της πλευράς μετάδοσης κίνησης και εξόδου κίνησης (βλ. 
εικόνα 10). 

• Τοποθετήστε την οδοντωτή στεφάνη ή τα στοιχεία DZ στην περιοχή του έκκεντρου της πλήμνης από την 
πλευρά μετάδοσης κίνησης ή εξόδου κίνησης. 

• Μετατοπίστε τα συγκροτήματα στην αξονική κατεύθυνση, μέχρι να επιτευχθεί η διάσταση E (βλ. εικόνα 11). 

• Όταν τα συγκροτήματα είναι ήδη σταθερά συναρμολογημένα, η διάσταση E πρέπει να ρυθμιστεί μέσω 
αξονικής μετατόπισης των πλημνών στους άξονες. 

• Ασφαλίστε τις πλήμνες σφίγγοντας τους ακέφαλους κοχλίες DIN EN ISO 4029 με κοπή εσωτερικού κώνου (για 
ροπές σύσφιξης βλ. πίνακα 8). 

 

 
Εάν οι διάμετροι των αξόνων με τοποθετημένη σφήνα προσαρμογής είναι μικρότερη από 
τη διάσταση dH (βλ. πίνακα 1 έως 7) της οδοντωτής στεφάνης, ένα ή και τα δύο άκρα του 
άξονα μπορεί να εισχωρήσουν στην οδοντωτή στεφάνη. 

 

4 Συναρμολόγηση 

4.2 Υπόδειξη για την τελική οπή 

4.3 Συναρμολόγηση των πλημνών 
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Εικ. 10: Συναρμολόγηση των πλημνών Εικ. 11: Τοποθέτηση συμπλέκτη 

 
 

 
Συναρμολόγηση του κωνικού χιτωνίου σύσφιξης: 

Καθαρίστε τις επιφάνειες επαφής των κωνικών χιτωνίων σύσφιξης, καθώς και του άξονα και της πλήμνης και στη 
συνέχεα εφαρμόστε μια λεπτή στρώση λεπτόρρευστου λαδιού (π.χ. λάδι Ballistol Universal ή Klüber Quietsch-
Ex). 
Τα κωνικά χιτώνια σύσφιξης έχουν παράλληλες με τον άξονα, κυλινδρικές και λείες τυφλές οπές, οι οποίες 
βρίσκονται μόνο κατά το μισό στο υλικό του χιτωνίου. Το άλλο μισό, το οποίο βρίσκεται στην πλήμνη, έχει βήματα 
σπειρώματος. 
Τοποθετήστε το μέρος του συμπλέκτη και το κωνικό χιτώνιο σύσφιξης το ένα μέσα στο άλλο, φέρτε τις οπές σε 
κάλυψη και σφίξτε ελαφρώς τους ακέφαλους κοχλίες. Τοποθετήστε το μέρος του συμπλέκτη με το κωνικό χιτώνιο 
σύσφιξης επάνω στον άξονα και σφίξτε τους ακέφαλους κοχλίες στη ροπή σύσφιξης που αναφέρεται στον πίνακα 
10. 
Κατά τη διαδικασία βιδώματος, η πλήμνη τραβιέται στο κωνικό χιτώνιο και έτσι το χιτώνιο πιέζεται επάνω στον 
άξονα. Το κωνικό χιτώνιο σύσφιξης πρέπει να τοποθετηθεί περαιτέρω μέσα στην κωνική οπή χτυπώντας 
ελαφρώς με σφυρί με τη βοήθεια μιας κατάλληλης για το σκοπό αυτό υποδοχής. Στη συνέχεια σφίξτε τους 
ακέφαλους κοχλίες εκ νέου με τη ροπή σύσφιξης του πίνακα 10. Η διαδικασία αυτή πρέπει να εκτελεστεί 
τουλάχιστον μία φορά. 
Αφού ο μηχανισμός κίνησης λειτουργήσει για λίγο υπό φορτίο, πρέπει να ελεγχθεί, εάν οι ακέφαλοι κοχλίες έχουν 
λυθεί. 
Επιτυγχάνεται αξονική στερέωση της πλήμνης Taper Lock (πλήμνη συμπλέκτη με κωνικό χιτώνιο σύσφιξης) μόνο 
μέσω σωστής συναρμολόγησης. 
 

 

! 
 

 

Κατά τη χρήση στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης, οι ακέφαλοι κοχλίες για τη στερέωση των 
κωνικών χιτωνίων σύσφιξης πρέπει να ασφαλιστούν επιπλέον έναντι αυτόματης 
χαλάρωσης, π.χ. συγκόλληση με Loctite (μέτριας ισχύος). 
Τα κωνικά χιτώνια σύσφιξης δεν επιτρέπονται στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης χωρίς τη 
χρήση μιας σφήνας προσαρμογής και γι' αυτό δεν περιέχουν αντίστοιχη επισήμανση 
εκρήξεων. 

 
 

! 
 

Απαγορεύεται η χρήση λαδιών και γράσων με διθειούχο μολυβδένιο ή πρόσθετα υψηλής 
πίεσης, πρόσθετα τεφλόν και σιλικόνης, καθώς και πάστες γράσου ολίσθησης, τα οποία 
μειώνουν σημαντικά τους συντελεστές τριβής. 

 

 

 

Εικ. 12: ROTEX® κατασκευαστικού τύπου με κωνικό χιτώνιο σύσφιξης 

4 Συναρμολόγηση 

4.3 Συναρμολόγηση των πλημνών 

4.4 Συναρμολόγηση του κωνικού χιτωνίου σύσφιξης 
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Αποσυναρμολόγηση του κωνικού χιτωνίου σύσφιξης: 

Το λύσιμο του κωνικού χιτωνίου σύσφιξης πραγματοποιείται αφαιρώντας τους ακέφαλους κοχλίες. Στη συνέχεια, 
ένας από τους ακέφαλους κοχλίες βιδώνεται και σφίγγεται ως βίδα εξολκής στο σπείρωμα του χιτωνίου. 
Η λυμένη με τον τρόπο αυτό πλήμνη συμπλέκτη μπορεί να αφαιρεθεί με το κωνικό χιτώνιο σύσφιξης με το χέρι 
από τον άξονα. 
 

Πίνακας 10: 

Κωνικό χιτώνιο 
σύσφιξης 

Διαστάσεις βιδών 

Αριθμός 

 

Εικ. 13: Ακέφαλος κοχλίας Withworth (BSW) 

G 
[ίντσες] 

L 
[ίντσες] 

SW 
[mm] 

TA 
[Nm] 

1008 1/4 1/2 3 5,7 2 

1108 1/4 1/2 3 5,7 2 

1610 3/8 5/8 5 20 2 

1615 3/8 5/8 5 20 2 

2012 7/16 7/8 6 31 2 

2517 1/2 7/8 6 49 2 

3020 5/8 1  1/4 8 92 2 

3535 1/2 1  1/2 10 115 3 

4545 3/4 1  3/4 12 170 3 

 
 

 
Οι τιμές μετατόπισης που αναφέρονται στον πίνακα 11 έως 13 προσφέρουν ασφάλεια για την εξισορρόπηση 
εξωτερικών επιδράσεων, όπως π.χ. θερμικές διαστολές ή βυθίσεις βάσεων. 
 

 

! 
 

 

Για τη διασφάλιση μεγάλης διάρκειας ζωής του συμπλέκτη και την αποφυγή κινδύνων κατά 
τη χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης πρέπει να ευθυγραμμιστούν ακριβώς τα άκρα 
των αξόνων. 
Τηρήστε οπωσδήποτε τις προβλεπόμενες τιμές μετατόπισης (βλ. πίνακα 11 έως 13). Σε 
περίπτωση υπέρβασης των τιμών προκαλείται ζημιά στο συμπλέκτη. 
Με όσο μεγαλύτερη ακρίβεια ευθυγραμμίζεται ο συμπλέκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η 
διάρκεια ζωής του. 
Κατά τη χρήση στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης για την ομάδα εκρήξεων IIC επιτρέπονται 
μόνο οι μισές τιμές μετατόπισης (βλ. πίνακα 11 έως 13). 

 

Προσέξτε: 

• Οι τιμές μετατόπισης που αναφέρονται στον πίνακα 11 έως 13 αποτελούν μέγιστες τιμές, οι οποίες δεν 
επιτρέπεται να εμφανίζονται ταυτόχρονα. Στην περίπτωση ταυτόχρονης εμφάνισης ακτινικής μετατόπισης και 
μετατόπισης γωνίας, οι επιτρεπόμενες τιμές μετατόπισης επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο κατ' αναλογία 
(βλ. εικόνα 15). 

• Ελέγξτε με μικρομετρικό ρολόι, χάρακα ή φίλερ, εάν τηρούνται οι επιτρεπόμενες τιμές μετατόπισης του πίνακα 
11 έως 13. 

 
 

 

 

 

 

 

Μετατοπίσεις γωνίας Ακτινικές μετατοπίσεις Μετατοπίσεις άξονα 
 

Kw = L1max. - L1min.   [mm] Εικ. 14: Μετατοπίσεις Lmax = L + Ka   [mm] 
 

4 Συναρμολόγηση 

4.4 Συναρμολόγηση του κωνικού χιτωνίου σύσφιξης 

4.5 Μετατοπίσεις - Ευθυγράμμιση των συμπλεκτών 
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Παραδείγματα για τους συνδυασμούς 
μετατόπισης που αναφέρονται στην εικόνα 
15: 
 
Παράδειγμα 1: 

Kr = 30% 

Kw = 70% 
 
Παράδειγμα 2: 

Kr = 60% 

Kw = 40% 

 
 
 

Εικ. 15: Συνδυασμοί 
μετατόπισης 

 
Kσυνολικά = Kr + Kw  100% 

 
 

Πίνακας 11: Τιμές μετατόπισης για 92 και 98 Shore A 

Μέγεθος 14 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 100 110 125 140 160 180 

μέγ. μετατόπιση άξονα Ka 
[mm] 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 -2,0 -2,0 -2,5 -3,0 

+1,0 +1,2 +1,4 +1,5 +1,8 +2,0 +2,1 +2,2 +2,6 +3,0 +3,4 +3,8 +4,2 +4,6 +5,0 +5,7 +6,4 

μέγ. ακτινική 
μετατόπιση 

Kr [mm] σε 

1500 1/min 0,17 0,20 0,22 0,25 0,28 0,32 0,36 0,38 0,42 0,48 0,50 0,52 0,55 0,60 0,62 0,64 0,68 

3000 1/min 0,11 0,13 0,15 0,17 0,19 0,21 0,25 0,26 0,28 0,32 0,34 0,36 0,38 - - - - 

Kw [μοίρες] 
μέγ. μετατόπιση γωνίας 

σε n=1500 1/min 

Kw [mm] 

1,2 1,2 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 

0,67 0,82 0,85 1,05 1,35 1,70 2,00 2,30 2,70 3,30 4,30 4,80 5,60 6,50 6,60 7,60 9,00 

Kw [μοίρες] 
μέγ. μετατόπιση γωνίας 

σε n=3000 1/min 

Kw [mm] 

1,1 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 - - - - 

0,60 0,70 0,75 0,85 1,10 1,40 1,60 2,00 2,30 2,90 3,80 4,20 5,00 - - - - 

 
 

Πίνακας 12: Τιμές μετατόπισης για 64 Shore D 

Μέγεθος 14 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 100 110 125 140 160 180 

μέγ. μετατόπιση άξονα Ka 
[mm] 

-0,5 -0,5 -0,5 -0,7 -0,7 -1,0 -1,0 -1,0 -1,0 -1,5 -1,5 -1,5 -2,0 -2,0 -2,0 -2,5 -3,0 

+1,0 +1,2 +1,4 +1,5 +1,8 +2,0 +2,1 +2,2 +2,6 +3,0 +3,4 +3,8 +4,2 +4,6 +5,0 +5,7 +6,4 

μέγ. ακτινική 
μετατόπιση 

Kr [mm] σε 

1500 1/min 0,11 0,13 0,15 0,18 0,21 0,23 0,25 0,27 0,30 0,34 0,36 0,37 0,40 0,43 0,45 0,46 0,49 

3000 1/min 0,08 0,09 0,10 0,13 0,15 0,16 0,18 0,19 0,21 0,24 0,25 0,26 0,28 - - - - 

Kw [μοίρες] 
μέγ. μετατόπιση γωνίας 

σε n=1500 1/min 

Kw [mm] 

1,1 1,1 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 

0,57 0,77 0,77 0,90 1,25 1,40 1,80 2,00 2,50 3,00 3,80 4,30 5,30 6,00 6,10 7,10 8,00 

Kw [μοίρες] 
μέγ. μετατόπιση γωνίας 

σε n=3000 1/min 

Kw [mm] 

1,0 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 1,1 - - - - 

0,52 0,70 0,67 0,80 1,00 1,30 1,60 1,80 2,20 2,70 3,50 4,00 4,90 - - - - 

 
 

Πίνακας 13: Τιμές μετατόπισης μόνο για τον κατασκευαστικό τύπο DKM 

Μέγεθος 19 24 28 38 42 48 55 65 75 90 

μέγ. μετατόπιση άξονα Ka [mm] 
+1,2 +1,4 +1,5 +1,8 +2,0 +2,1 +2,2 +2,6 +3,0 +3,4 

-1,0 -1,0 -1,4 -1,4 -2,0 -2,0 -2,0 -2,0 -3,0 -3,0 

μέγ. ακτινική μετατόπιση  

Kr [mm] σε n= 

1500 1/min 0,45 0,59 0,66 0,77 0,84 0,91 1,01 1,17 1,33 1,48 

3000 1/min 0,40 0,53 0,60 0,70 0,75 0,82 0,81 1,05 1,19 1,33 

Kw [μοίρες] μέγ. μετατόπιση 
γωνίας σε n= 

1500 1/min 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3000 1/min 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

 

4 Συναρμολόγηση 
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Πριν από τη θέση σε λειτουργία του συμπλέκτη ελέγξτε τη σύσφιξη των ακέφαλων κοχλιών στις πλήμνες, την 
ευθυγράμμιση και τη διάσταση απόστασης E και, εάν χρειαστεί, διορθώστε και ελέγξτε επίσης όλες τις βιδωτές 
συνδέσεις ως προς τις προβλεπόμενες ροπές σύσφιξης. 
 

 

Κατά τη χρήση στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης, οι ακέφαλοι κοχλίες για τη στερέωση των 
πλημνών, καθώς και όλες οι βιδωτές συνδέσεις πρέπει να ασφαλιστούν επιπλέον έναντι 
αυτόματης χαλάρωσης, π.χ. συγκόλληση με Loctite (μέτριας ισχύος). 

 
Τέλος, πρέπει να τοποθετηθεί το προστατευτικό συμπλέκτη έναντι ακούσιου αγγίγματος. Απαιτείται σύμφωνα με 
το DIN EN ISO 12100 (ασφάλεια μηχανημάτων) και την οδηγία 2014/34/ΕΕ και πρέπει να προστατεύει έναντι 

• πρόσβασης με μικρό δάχτυλο 

• πτώσης στερεών ξένων σωμάτων. 
 
Στο κάλυμμα μπορούν να είναι διατεταγμένα ανοίγματα για την απαραίτητη απαγωγή θερμότητας. Αυτά τα 
ανοίγματα πρέπει να καθοριστούν ανάλογα με το DIN EN ISO 13857. 
Το κάλυμμα πρέπει να είναι ηλεκτρικά αγώγιμο και να ληφθεί υπόψη στην εξουδετέρωση δυναμικού. Ως στοιχείο 
σύνδεσης ανάμεσα στην αντλία και τον κινητήρα E επιτρέπονται φορείς αντλίας αλουμινίου (ποσοστό μαγνησίου 
κάτω από 7,5%) και δακτύλιοι απόσβεσης (NBR). Η αφαίρεση του καλύμματος επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση 
ακινητοποίησης. 
 

 

Κατά τη χρήση των συμπλεκτών σε περιοχές με κίνδυνο εκρηκτικής σκόνης, καθώς και σε 
ανθρακωρυχεία, ο υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να προσέξει, ώστε ανάμεσα στο κάλυμμα 
και το συμπλέκτη να μη συσσωρεύεται σκόνη σε επικίνδυνη ποσότητα. Ο συμπλέκτης δεν 
επιτρέπεται να λειτουργεί σε περιβάλλον με συσσωρευμένη σκόνη. 
 
Για καλύμματα με ανοιχτά ανοίγματα στην επάνω πλευρά, κατά τη χρήση των συμπλεκτών 
ως συσκευές της ομάδας συσκευών II δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται ελαφρά 
μέταλλα (καλύτερα από ανοξείδωτο χάλυβα). 
Κατά τη χρήση των συμπλεκτών σε ανθρακωρυχεία (ομάδα συσκευών I M2), το κάλυμμα 
δεν επιτρέπεται να αποτελείται από ελαφρύ μέταλλο, επιπλέον πρέπει να μπορεί να αντέχει 
σε υψηλότερες μηχανικές καταπονήσεις απ' ό,τι κατά τη χρήση ως συσκευές της ομάδας 
συσκευών II. 

 
 

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συμπλέκτη προσέξτε για 

• τροποποιημένους θορύβους λειτουργίας 

• εμφανιζόμενες δονήσεις. 
 

 

! 
 

Εάν διαπιστωθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του συμπλέκτη, η μονάδα 
μετάδοσης κίνησης πρέπει να απενεργοποιηθεί αμέσως. Η αιτία της βλάβης πρέπει να 
προσδιοριστεί με βάση τον πίνακα "Βλάβες λειτουργίας" και, εάν είναι δυνατόν, να 
αντιμετωπιστεί σύμφωνα με τις προτάσεις. Οι αναφερόμενες πιθανές βλάβες μπορεί να 
είναι απλές ενδείξεις. Για μια αναζήτηση σφάλματος πρέπει να ληφθούν υπόψη όλοι οι 
παράγοντες λειτουργίας και τα εξαρτήματα του μηχανήματος. 

 
 

Επικάλυψη συμπλέκτη: 

 

Εάν χρησιμοποιηθούν επικαλυμμένοι (αστάρι, επιχρίσεις, ...) συμπλέκτες στην περιοχή με 
κίνδυνο έκρηξης, πρέπει να προσέξετε την απαίτηση για την αγωγιμότητα και το πάχος 
στρώσης. Σε επιστρώσεις χρώματος έως 200 μm δεν πρέπει να αναμένεται ηλεκτροστατική 
φόρτιση. Βαφές και επικαλύψεις με πάχος πάνω από 200 µm απαγορεύονται κατά κανόνα 
για την περιοχή με κίνδυνο έκρηξης. Αυτό ισχύει επίσης για πολλαπλές επικαλύψεις με 
συνολικό πάχος πάνω από 200 µm. Κατά τη βαφή ή την επικάλυψη πρέπει να προσέξετε 
ότι τα μέρη του συμπλέκτη παραμένουν ηλεκτρικά αγώγιμα, ενώ είναι συνδεδεμένα με τις 
συνδεόμενες συσκευές, και έτσι δεν εμποδίζεται η εξουδετέρωση δυναμικού με το 
απλωμένο χρώμα ή την επικάλυψη. Στη συνέχεια πρέπει να προσέξετε, ώστε η επιγραφή 
του συμπλέκτη να είναι ευανάγνωστη. Κατά κανόνα δεν επιτρέπεται η βαφή ή επικάλυψη 
της οδοντωτής στεφάνης. 

 

5 Θέση σε λειτουργία 
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Σφάλματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια μπορούν να οδηγήσουν σε μη ενδεδειγμένη χρήση του συμπλέκτη 
ROTEX®. Εκτός από τις προδιαγραφές αυτών των οδηγιών λειτουργίας/συναρμολόγησης που έχουν γίνει ήδη 
πρέπει να προσέξετε, ώστε να αποφευχθούν αυτά τα σφάλματα. 
Οι αναφερόμενες βλάβες μπορεί να είναι απλές ενδείξεις για την αναζήτηση σφάλματος. Κατά την αναζήτηση 
σφάλματος πρέπει γενικά να περιλαμβάνονται τα γειτονικά εξαρτήματα. 
 

 

Μέσω μη ενδεδειγμένης χρήσης, ο συμπλέκτης μπορεί να μετατραπεί σε πηγή ανάφλεξης. 
Η οδηγία της ΕΕ 2014/34/ΕΕ προϋποθέτει από τον κατασκευαστή και το χρήστη ιδιαίτερη 
επιμέλεια. 

 
 
Γενικά σφάλματα μη ενδεδειγμένης χρήσης: 

• Δεν μεταβιβάζονται σημαντικά στοιχεία για το σχεδιασμό του συμπλέκτη. 

• Δεν λαμβάνεται υπόψη ο υπολογισμός της σύνδεσης άξονα και πλήμνης. 

• Μέρη του συμπλέκτη συναρμολογούνται με ζημιές λόγω μεταφοράς. 

• Κατά τη θέρμανση των πλημνών γίνεται υπέρβαση της επιτρεπόμενης θερμοκρασίας. 

• Οι θέσεις συναρμογής των μερών που πρόκειται να συναρμολογηθούν δεν ταιριάζουν μεταξύ τους. 

• Οι ροπές σύσφιξης είναι κάτω ή επάνω από το επιτρεπόμενο όριο. 

• Εξαρτήματα συναρμολογούνται ανάποδα/με μη ενδεδειγμένο τρόπο. 

• Στο συμπλέκτη τοποθετείται λάθος ή δεν τοποθετείται καθόλου οδοντωτή στεφάνη/στοιχεία DZ. 

• Δεν χρησιμοποιούνται γνήσια μέρη KTR (μέρη ξένων κατασκευαστών). 

• Χρησιμοποιούνται παλιές/ήδη φθαρμένες ή αλληλοεπικαλυπτόμενες οδοντωτές στεφάνες/στοιχεία DZ. 

• Δεν τηρούνται τα διαστήματα συντήρησης. 
 
 

Βλάβες Αιτίες 
Υποδείξεις κινδύνου για 

περιοχές με κίνδυνο 
έκρηξης 

Αντιμετώπιση 

Αλλαγή στους 
θορύβους λειτουργίας 
και/ή εμφανιζόμενες 

δονήσεις 

Σφάλμα ευθυγράμμισης 

Αυξημένη θερμοκρασία 
στην επιφάνεια της 

οδοντωτής στεφάνης, 
κίνδυνος ανάφλεξης λόγω 

καυτών επιφανειών 

1) Θέστε την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας 
2) Αντιμετωπίστε την αιτία του σφάλματος 

ευθυγράμμισης (π.χ. χαλαρές βίδες βάσης, 
θραύση της στερέωσης κινητήρα, θερμική 
διαστολή εξαρτημάτων εγκατάστασης, αλλαγή 
της διάστασης τοποθέτησης E του συμπλέκτη) 

3) Για έλεγχο φθοράς βλ. κεφάλαιο 10.2 

Φθορά οδοντωτής 
στεφάνης, σύντομη 
μετάδοση ροπής 

στρέψης λόγω επαφής 
με μεταλλικά μέρη 

Κίνδυνος ανάφλεξης λόγω 
δημιουργίας σπινθήρων 

1) Θέστε την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας 
2) Αποσυναρμολογήστε το συμπλέκτη, αφαιρέστε 

τα υπολείμματα της οδοντωτής στεφάνης 
3) Ελέγξτε τα μέρη του συμπλέκτη, 

αντικαταστήστε τα χαλασμένα μέρη του 
συμπλέκτη 

4) Τοποθετήστε την οδοντωτή στεφάνη, 
συναρμολογήστε τα μέρη του συμπλέκτη 

5) Ελέγξτε και, εάν χρειαστεί, διορθώστε την 
ευθυγράμμιση 

Βίδες για την αξονική 
ασφάλιση πλήμνης 

χαλαρές 

Κίνδυνος ανάφλεξης λόγω 
καυτών επιφανειών και 
δημιουργίας σπινθήρων 

1) Θέστε την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας 
2) Ελέγξτε την ευθυγράμμιση του συμπλέκτη 
3) Σφίξτε τις βίδες για την ασφάλιση των 

πλημνών και ασφαλίστε τις έναντι αυτόματης 
χαλάρωσης 

4) Για έλεγχο φθοράς βλ. κεφάλαιο 10.2 

Θραύση έκκεντρων 

Φθορά οδοντωτής 
στεφάνης, μετάδοση 
ροπής στρέψης λόγω 
επαφής με μεταλλικά 

μέρη 
Κίνδυνος ανάφλεξης λόγω 
δημιουργίας σπινθήρων 

1) Θέστε την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας 
2) Αλλάξτε ολόκληρο το συμπλέκτη 
3) Ελέγξτε την ευθυγράμμιση 

Θραύση των έκκεντρων 
λόγων υψηλής 

ενέργειας κρούσης/ 
υπερφόρτωσης 

1) Θέστε την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας 
2) Αλλάξτε ολόκληρο το συμπλέκτη 
3) Ελέγξτε την ευθυγράμμιση 
4) Προσδιορίστε την αιτία της υπερφόρτωσης 
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Βλάβες Αιτίες 
Υποδείξεις κινδύνου για 

περιοχές με κίνδυνο 
έκρηξης 

Αντιμετώπιση 

Θραύση έκκεντρων 

Οι παράμετροι 
λειτουργίας δεν 

αντιστοιχούν στην ισχύ 
του συμπλέκτη 

Κίνδυνος ανάφλεξης λόγω 
δημιουργίας σπινθήρων 

1) Θέστε την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας 
2) Ελέγξτε τις παραμέτρους λειτουργίας, επιλέξτε 

μεγαλύτερο συμπλέκτη (προσέξτε το χώρο 
τοποθέτησης) 

3) Συναρμολογήστε νέο μέγεθος συμπλέκτη 
4) Ελέγξτε την ευθυγράμμιση 

Σφάλμα χειρισμού της 
μονάδας εγκατάστασης 

1) Θέστε την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας 
2) Αλλάξτε ολόκληρο το συμπλέκτη 
3) Ελέγξτε την ευθυγράμμιση 
4) Ενημερώστε και εκπαιδεύστε το προσωπικό 

χειρισμού 

Πρόωρη φθορά 
οδοντωτής στεφάνης 

Σφάλμα ευθυγράμμισης 

Αυξημένη θερμοκρασία 
στην επιφάνεια της 

οδοντωτής στεφάνης, 
κίνδυνος ανάφλεξης λόγω 

καυτών επιφανειών 

1) Θέστε την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας 
2) Αντιμετωπίστε την αιτία του σφάλματος 

ευθυγράμμισης (π.χ. χαλαρές βίδες βάσης, 
θραύση της στερέωσης κινητήρα, θερμική 
διαστολή εξαρτημάτων εγκατάστασης, αλλαγή 
της διάστασης τοποθέτησης E του συμπλέκτη) 

3) Για έλεγχο φθοράς βλ. κεφάλαιο 10.2 

π.χ. επαφή με 
διαβρωτικά υγρά/λάδια, 
επίδραση όζοντος, πολύ 

υψηλή/χαμηλή 
θερμοκρασία 

περιβάλλοντος κ.λπ., τα 
οποία προκαλούν 
φυσική αλλαγή της 

οδοντωτής στεφάνης 

Κίνδυνος ανάφλεξης λόγω 
δημιουργίας σπινθήρων σε 

περίπτωση μεταλλικής 
επαφής των έκκεντρων 

1) Θέστε την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας 
2) Αποσυναρμολογήστε το συμπλέκτη, αφαιρέστε 

τα υπολείμματα της οδοντωτής στεφάνης 
3) Ελέγξτε τα μέρη του συμπλέκτη, 

αντικαταστήστε τα χαλασμένα μέρη του 
συμπλέκτη 

4) Τοποθετήστε την οδοντωτή στεφάνη, 
συναρμολογήστε τα μέρη του συμπλέκτη 

5) Ελέγξτε και, εάν χρειαστεί, διορθώστε την 
ευθυγράμμιση 

6) Διασφαλίστε ότι αποκλείονται περαιτέρω 
φυσικές αλλαγές της οδοντωτής στεφάνης 

για την οδοντωτή 
στεφάνη μη 

επιτρεπόμενες υψηλές 
θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος/επαφής, 
μέγ. επιτρεπόμενες 

-30 °C/+90 °C 

1) Θέστε την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας 
2) Αποσυναρμολογήστε το συμπλέκτη, αφαιρέστε 

τα υπολείμματα της οδοντωτής στεφάνης 
3) Ελέγξτε τα μέρη του συμπλέκτη, 

αντικαταστήστε τα χαλασμένα μέρη του 
συμπλέκτη 

4) Τοποθετήστε την οδοντωτή στεφάνη, 
συναρμολογήστε τα μέρη του συμπλέκτη 

5) Ελέγξτε και, εάν χρειαστεί, διορθώστε την 
ευθυγράμμιση 

6) Ελέγξτε και ρυθμίστε τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος/επαφής (ενδεχ. και 
αντιμετώπιση με άλλα υλικά της οδοντωτής 
στεφάνης) 

Πρόωρη φθορά 
οδοντωτής στεφάνης 
(υγροποίηση υλικού 
στο εσωτερικό του 

έκκεντρου της 
οδοντωτής στεφάνης) 

Ταλαντώσεις 
μηχανισμού μετάδοσης 

κίνησης 

1) Θέστε την εγκατάσταση εκτός λειτουργίας 
2) Αποσυναρμολογήστε το συμπλέκτη, αφαιρέστε 

τα υπολείμματα της οδοντωτής στεφάνης 
3) Ελέγξτε τα μέρη του συμπλέκτη, 

αντικαταστήστε τα χαλασμένα μέρη του 
συμπλέκτη 

4) Τοποθετήστε την οδοντωτή στεφάνη, 
συναρμολογήστε τα μέρη του συμπλέκτη 

5) Ελέγξτε και, εάν χρειαστεί, διορθώστε την 
ευθυγράμμιση 

6) Προσδιορισμός αιτίας ταλαντώσεων (ενδεχ. 
αντιμετώπιση μέσω οδοντωτής στεφάνης με 
μικρότερη ή μεγαλύτερη σκληρότητα Shore) 

 
 

 

! 
 

Κατά τη λειτουργία με φθαρμένη οδοντωτή στεφάνη (βλ. κεφάλαιο 10.3) δεν διασφαλίζεται η 
σωστή λειτουργία. 
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Για την προστασία του περιβάλλοντος απορρίψτε τις συσκευασίες ή τα προϊόντα στο τέλος της διάρκειας χρήσης 
σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές προδιαγραφές ή οδηγίες. 
 

• Μέταλλα 
Όλα τα μεταλλικά μέρη πρέπει να καθαριστούν και να οδηγηθούν μαζί με τα μεταλλικά απορρίμματα. 

• Πλαστικά 
Τα πλαστικά μέρη πρέπει να συλλεχθούν και να απορριφθούν μέσω μιας επιχείρησης ανακύκλωσης. 

 
 
 
 
 

 
Το ROTEX® είναι ένας συμπλέκτης με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Σας συνιστούμε να πραγματοποιείτε 
στο συμπλέκτη έναν οπτικό έλεγχο τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στην 
κατάσταση των οδοντωτών στεφάνων του συμπλέκτη. 
 

• Επειδή τα ελαστικά έδρανα μηχανήματος του μηχανισμού μετάδοσης κίνησης και εξόδου κίνησης 
υποβάλλονται σε καταπόνηση μεγάλης διάρκειας, πρέπει να ελέγξετε την ευθυγράμμιση του συμπλέκτη και 
ενδεχομένως να ευθυγραμμίσετε το συμπλέκτη εκ νέου. 

• Πρέπει να ελέγξετε τα μέρη του συμπλέκτη για ζημιές. 

• Πρέπει να πραγματοποιήσετε οπτικό έλεγχο στις βιδωτές συνδέσεις. 
 

 

! 
 

Μετά τη θέση σε λειτουργία του συμπλέκτη πρέπει να ελέγξετε τις ροπές σύσφιξης των 
βιδών στα συνηθισμένα διαστήματα συντήρησης. 

 

 

Κατά τη χρήση στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης πρέπει να λάβετε υπόψη το κεφάλαιο 10.2 
"Διαστήματα ελέγχου για συμπλέκτες σε περιοχές ". 

 
 
 
 
 

 
Συνιστούμε την ύπαρξη αποθέματος σημαντικών ανταλλακτικών στο χώρο χρήσης για τη διασφάλιση της 
ετοιμότητας λειτουργίας της εγκατάστασης σε περίπτωση βλάβης του συμπλέκτη. 
 
Για διευθύνσεις επικοινωνίας των συνεργατών KTR για ανταλλακτικά/παραγγελίες μπορείτε να ανατρέξετε στην 
ιστοσελίδα της KTR στη διεύθυνση www.ktr.com. 
 

 
Κατά τη χρήση ανταλλακτικών, καθώς και αξεσουάρ, τα οποία δεν παραδόθηκαν από την 
KTR και για τις ζημιές που προκύπτουν, η KTR δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ούτε παρέχει 
εγγύηση. 
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Ισχύουσες εκδόσεις πλήμνης/κατασκευαστικοί τύποι: 
 
 
α) Πλήμνες, οι οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν στην ομάδα II, κατηγορία 2 και 3 

(πλήμνες με αυλάκι σφήνας προσαρμογής και πλήμνες με σετ σύσφιξης CLAMPEX® ή πλήμνες 
δακτυλίων σύσφιξης) 

• 1.0 Πλήμνη με αυλάκι σφήνας προσαρμογής και ακέφαλο κοχλία 

• 1.3 Πλήμνη με προφίλ 

• 1.4 Πλήμνη με αυλάκι σφήνας προσαρμογής χωρίς ακέφαλο κοχλία 

• 2.1 Πλήμνη σύσφιξης με μονή εγκοπή και αυλάκι σφήνας προσαρμογής 

• 2.3 Πλήμνη σύσφιξης με μονή εγκοπή και προφίλ 

• 2.6 Πλήμνη σύσφιξης με διπλή εγκοπή και αυλάκι σφήνας προσαρμογής 

• 4.0 Πλήμνη με σετ σύσφιξης CLAMPEX® KTR 150 

• 4.1 Πλήμνη με σετ σύσφιξης CLAMPEX® KTR 200 

• 4.2 Πλήμνη με σετ σύσφιξης CLAMPEX® KTR 250 

• 4.3 Πλήμνη με σετ σύσφιξης CLAMPEX® KTR 400 

• 4.4 Πλήμνη με σετ σύσφιξης CLAMPEX® KTR 401 

• 6.0 Πλήμνη δακτυλίου σύσφιξης 

• 6.5 Πλήμνη δακτυλίου σύσφιξης (έκδοση πλήμνης όπως 6.0, ωστόσο μόνο βίδες σύσφιξης από έξω) 

• 7.6 Μισό κέλυφος πλήμνης (DH) και αυλάκι σφήνας προσαρμογής 

• 7.9 Μισό κέλυφος πλήμνης (H) και αυλάκι σφήνας προσαρμογής 

• Κατασκευαστικός τύπος Standard, AFN, BFN, CF, CFN, DF, DFN, DKM, ZS-DKM, ZS-DKM-H, SP και TB 
με πλήμνες ανάλογα με τις παραπάνω εκδόσεις 

 
 
β) Πλήμνες, οι οποίες επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο στην ομάδα II, κατηγορία 3 

(πλήμνες χωρίς αυλάκι σφήνας προσαρμογής) 

• 2.0 Πλήμνη σύσφιξης με μονή εγκοπή χωρίς αυλάκι σφήνας προσαρμογής 

• 2.5 Πλήμνη σύσφιξης με διπλή εγκοπή χωρίς αυλάκι σφήνας προσαρμογής 

• 2.8 Πλήμνη σύσφιξης με αξονική εγκοπή χωρίς αυλάκι σφήνας προσαρμογής 

• 7.5 Μισό κέλυφος πλήμνης (DH) χωρίς αυλάκι σφήνας προσαρμογής 

• 7.8 Μισό κέλυφος πλήμνης (H) χωρίς αυλάκι σφήνας προσαρμογής 

• Κατασκευαστικός τύπος Standard, AFN, BFN, CF, CFN, DKM, ZS-DKM, ZS-DKM-H και SP με πλήμνες 
ανάλογα με τις παραπάνω εκδόσεις 

 
 
ROTEX® DKM και ROTEX® ZS-DKM μόνο με ενδιάμεσο τεμάχιο από χάλυβα ή ημικατεργασμένο προϊόν 
αλουμινίου με όριο ελαστικότητας Rp0,2 ≥ 250 N/mm2. 
 
 

 

Πλήμνες, πλήμνες σύσφιξης ή παρόμοιες εκδοχές χωρίς αυλάκι σφήνας προσαρμογής 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο στην κατηγορία 3 και επισημαίνονται αντίστοιχα με 
την κατηγορία 3. 
Οι εκδόσεις πλήμνης 1.1 και 1.2 απαγορεύονται για την περιοχή με κίνδυνο έκρηξης! 
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Συνθήκες χρήσης  
 
Οι συμπλέκτες ROTEX® είναι κατάλληλοι για χρήση σύμφωνα με την οδηγία της ΕΕ 2014/34/ΕΕ. 
 
 
1. Βιομηχανία (εκτός εξόρυξης) 

• Ομάδα συσκευών II της κατηγορίας 2 και 3 (ο συμπλέκτης δεν ελέγχθηκε/δεν είναι κατάλληλος για την 
κατηγορία συσκευών 1) 

• Ομάδα ουσιών G (αέρια, νέφος, ατμοί), ζώνη 1 και 2 (ο συμπλέκτης δεν ελέγχθηκε/δεν είναι κατάλληλος για 
τη ζώνη 0) 

• Ομάδα ουσιών D (σκόνες), ζώνη 21 και 22 (ο συμπλέκτης δεν ελέγχθηκε/δεν είναι κατάλληλος για τη ζώνη 
20) 

• Ομάδα εκρήξεων IIC (αέρια, νέφος, ατμοί) (οι ομάδες εκρήξεων IIA και IIB περιλαμβάνονται στην ομάδα 
IIC), καθώς και  
Ομάδα εκρήξεων IIIC (σκόνες) (οι ομάδες εκρήξεων IIIA και IIIB περιλαμβάνονται στην ομάδα IIIC) 

 
Κατηγορία θερμοκρασίας: 

Κατηγορία θερμοκρασίας 
PUR / T-PUR® 

Θερμοκρασία περιβάλλοντος ή χρήσης Ta 1) Μέγ. επιφανειακή θερμοκρασία 2) 

T4 -30 °C έως +90 °C +110 °C 

T5 -30 °C έως +75 °C +95 °C 

T6 -30 °C έως +60 °C +80 °C 

Επεξήγηση: 
Οι μέγιστες επιφανειακές θερμοκρασίες προκύπτουν από την εκάστοτε μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος ή χρήσης Ta συν τη 

μέγιστη αύξηση θερμοκρασίας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη T 20 K. Για την κατηγορία θερμοκρασίας προστίθεται ένα περιθώριο 
ασφαλείας 5 K σύμφωνα με το πρότυπο. 
1) Η θερμοκρασία περιβάλλοντος ή χρήσης Ta περιορίζεται από την επιτρεπόμενη θερμοκρασία συνεχόμενης χρήσης των ελαστομερών που 

χρησιμοποιούνται στους +90 °C. 
2) Η μέγιστη επιφανειακή θερμοκρασία +110 °C ισχύει για χρήση σε περιοχές με κίνδυνο εκρηκτικής σκόνης. 

 
 
Στην περιοχή με κίνδυνο έκρηξης: 

• η θερμοκρασία ανάφλεξης της εμφανιζόμενης σκόνης πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο 1,5-πλάσιο της 
επιφανειακής θερμοκρασίας που πρέπει να λαμβάνεται υπόψη. 

• η θερμοκρασία πυράκτωσης πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στην επιφανειακή θερμοκρασία που πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη συν μια απόσταση ασφαλείας 75 K. 

• τα αέρια και οι ατμοί που εμφανίζονται πρέπει να αντιστοιχούν στην αναφερόμενη κατηγορία θερμοκρασίας. 
 
 
2. Εξόρυξη 

Ομάδα συσκευών I της κατηγορίας M2 (ο συμπλέκτης δεν ελέγχθηκε/δεν είναι κατάλληλος για την κατηγορία 
συσκευών M1). 
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος -30 °C έως +90 °C. 
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10.1 Προβλεπόμενες χρήσεις σε περιοχές  



 

ROTEX® 
Οδηγίες λειτουργίας/συναρμολόγησης 

KTR-N 
Φύλλο: 
Έκδοση: 

40210 GR 
22 από 27 
23 

 

Προσέξτε την υπόδειξη 
προστασίας κατά ISO 16016. 

Σχεδιάστηκε: 18/12/2019 Pz/Wb Αντικαθιστά το: --- 

Ελέγχθηκε: 09/01/2020 Pz Αντικαταστάθηκε από:  

 

 

 

Κατηγορία συσκευών Διαστήματα ελέγχου 

3G 
3D 

Για συμπλέκτες, οι οποίοι λειτουργούν στη ζώνη 2 ή τη ζώνη 22, ισχύουν τα 
διαστήματα ελέγχου και συντήρησης των συνηθισμένων οδηγιών 
λειτουργίας/συναρμολόγησης για την κανονική λειτουργία. Οι συμπλέκτες είναι 
στην κανονική λειτουργία, η οποία θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως αναφορά 
για την ανάλυση κινδύνων ανάφλεξης, ελεύθεροι από πηγές ανάφλεξης. Για 
αέρια, ατμούς και σκόνες που εμφανίζονται πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και 
να τηρούνται οι επιτρεπόμενες θερμοκρασίες πυράκτωσης και ανάφλεξης από 
το κεφάλαιο 10.1. 

M2 
2G 
2D 

απουσία αερίων και ατμών της  
κατηγορίας εκρήξεων IIC 

Ο έλεγχος ανοχής στρέψης και ο οπτικός έλεγχος της ελαστικής οδοντωτής 
στεφάνης/των στοιχείων DZ πρέπει να πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά 
μετά τη θέση σε λειτουργία του συμπλέκτη μετά από 3.000 ώρες λειτουργίας, το 
αργότερο μετά από 6 μήνες. 
Εάν κατά την πρώτη αυτή επιθεώρηση δεν διαπιστωθεί σημαντική φθορά ή δεν 
διαπιστωθεί φθορά της οδοντωτής στεφάνης/των στοιχείων DZ, για τις ίδιες 
παραμέτρους λειτουργίας τα επόμενα διαστήματα επιθεώρησης μπορούν να 
πραγματοποιούνται κάθε φορά μετά από 6.000 ώρες λειτουργίας, το αργότερο 
μετά από 18 μήνες. 
Εάν κατά την πρώτη επιθεώρηση παρουσιαστεί αυξημένη φθορά, μετά από την 
οποία συνιστάται αλλαγή της οδοντωτής στεφάνης/των στοιχείων DZ, η αιτία 
πρέπει - εφόσον είναι δυνατόν - να προσδιοριστεί με βάση τον πίνακα "Βλάβες 
λειτουργίας". 
Τα διαστήματα συντήρησης πρέπει στη συνέχεια να προσαρμοστούν 
οπωσδήποτε στις τροποποιημένες παραμέτρους λειτουργίας. 

M2 
2G 
2D 

αέρια και ατμοί της  
κατηγορίας εκρήξεων IIC 

Ο έλεγχος ανοχής στρέψης και ο οπτικός έλεγχος της ελαστικής οδοντωτής 
στεφάνης/των στοιχείων DZ πρέπει να πραγματοποιηθούν για πρώτη φορά 
μετά τη θέση σε λειτουργία του συμπλέκτη μετά από 2.000 ώρες λειτουργίας, το 
αργότερο μετά από 3 μήνες. 
Εάν κατά την πρώτη αυτή επιθεώρηση δεν διαπιστωθεί σημαντική φθορά ή δεν 
διαπιστωθεί φθορά της οδοντωτής στεφάνης/των στοιχείων DZ, για τις ίδιες 
παραμέτρους λειτουργίας τα επόμενα διαστήματα επιθεώρησης μπορούν να 
πραγματοποιούνται κάθε φορά μετά από 4.000 ώρες λειτουργίας, το αργότερο 
μετά από 12 μήνες. 
Εάν κατά την πρώτη επιθεώρηση παρουσιαστεί αυξημένη φθορά, μετά από την 
οποία συνιστάται αλλαγή της οδοντωτής στεφάνης/των στοιχείων DZ, η αιτία 
πρέπει - εφόσον είναι δυνατόν - να προσδιοριστεί με βάση τον πίνακα "Βλάβες 
λειτουργίας". 
Τα διαστήματα συντήρησης πρέπει στη συνέχεια να προσαρμοστούν 
οπωσδήποτε στις τροποποιημένες παραμέτρους λειτουργίας. 

 
 

 

Πλήμνες, πλήμνες σύσφιξης ή παρόμοιες εκδοχές χωρίς αυλάκι σφήνας προσαρμογής 
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο στην κατηγορία 3 και επισημαίνονται αντίστοιχα με 
την κατηγορία 3. 
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10.2 Διαστήματα ελέγχου για συμπλέκτες σε περιοχές  



 

ROTEX® 
Οδηγίες λειτουργίας/συναρμολόγησης 

KTR-N 
Φύλλο: 
Έκδοση: 

40210 GR 
23 από 27 
23 

 

Προσέξτε την υπόδειξη 
προστασίας κατά ISO 16016. 

Σχεδιάστηκε: 18/12/2019 Pz/Wb Αντικαθιστά το: --- 

Ελέγχθηκε: 09/01/2020 Pz Αντικαταστάθηκε από:  

 

 

 
Συμπλέκτης ROTEX® 

 

Εικ. 17.1: Στοιχεία DZ 
ROTEX® 

 

Εικ. 17.2: Οδοντωτή 
στεφάνη ROTEX® 

 Εικ. 16: Συμπλέκτης ROTEX® 

 
 
Ο τζόγος ανάμεσα στα έκκεντρα συμπλέκτη και την ελαστική οδοντωτή στεφάνη/το στοιχείο DZ πρέπει να 
ελεγχθεί με ένα φίλερ. 
Σε περίπτωση επίτευξης του ορίου φθοράς Μέγιστη τριβή η οδοντωτή στεφάνη/το στοιχείο DZ πρέπει να 
αντικατασταθεί αμέσως ανεξάρτητα από τα διαστήματα επιθεώρησης. 
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10.2 Διαστήματα ελέγχου για συμπλέκτες σε περιοχές  



 

ROTEX® 
Οδηγίες λειτουργίας/συναρμολόγησης 

KTR-N 
Φύλλο: 
Έκδοση: 

40210 GR 
24 από 27 
23 

 

Προσέξτε την υπόδειξη 
προστασίας κατά ISO 16016. 

Σχεδιάστηκε: 18/12/2019 Pz/Wb Αντικαθιστά το: --- 

Ελέγχθηκε: 09/01/2020 Pz Αντικαταστάθηκε από:  

 

 

 
Σε περίπτωση τζόγου > X mm πρέπει να γίνει αντικατάσταση της ελαστικής οδοντωτής στεφάνης/των 
στοιχείων DZ. 
 
Η επιτήρηση της γενικής κατάστασης του συμπλέκτη μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο κατά την ακινητοποίηση 
όσο και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Εάν ο συμπλέκτης ελεγχθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, ο 
υπεύθυνος λειτουργίας πρέπει να διασφαλίσει μια κατάλληλη και πιστοποιημένη διαδικασία ελέγχου (π.χ. 
στροβοσκοπική λάμπα, κάμερα υψηλής ταχύτητας κ.λπ.), η οποία να είναι απόλυτα συγκρίσιμη με έναν έλεγχο 
κατά την ακινητοποίηση. Εάν εμφανιστούν προβλήματα, πρέπει να πραγματοποιηθεί ένας έλεγχος με 
ακινητοποιημένο το μηχάνημα. 
 
Η επίτευξη των ορίων αντικατάστασης εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης και τις υπάρχουσες παραμέτρους 
λειτουργίας. 
 

 

! 
 

Για τη διασφάλιση μεγάλης διάρκειας ζωής του συμπλέκτη και την αποφυγή κινδύνων κατά 
τη χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης πρέπει να ευθυγραμμιστούν ακριβώς τα άκρα 
των αξόνων. 
Τηρήστε οπωσδήποτε τις προβλεπόμενες τιμές μετατόπισης (βλ. πίνακα 11 έως 13). Σε 
περίπτωση υπέρβασης των τιμών προκαλείται ζημιά στο συμπλέκτη. 

 
 

  

Εικ. 18: Έλεγχος του ορίου φθοράς Εικ. 19: Φθορά οδοντωτής στεφάνης 

 
 
Πίνακας 14: 

Μέγεθος 
Όρια φθοράς (τριβή) 

Μέγεθος 
Όρια φθοράς (τριβή) 

Xmax. [mm] Xmax. [mm] 

9 2 65 5 

14 2 75 6 

19 3 90 8 

24 3 100 9 

28 3 110 9 

38 3 125 10 

42 4 140 12 

48 4 160 14 

55 5 180 14 
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10.3 Κατευθυντήριες τιμές φθοράς 



 

ROTEX® 
Οδηγίες λειτουργίας/συναρμολόγησης 

KTR-N 
Φύλλο: 
Έκδοση: 

40210 GR 
25 από 27 
23 

 

Προσέξτε την υπόδειξη 
προστασίας κατά ISO 16016. 

Σχεδιάστηκε: 18/12/2019 Pz/Wb Αντικαθιστά το: --- 

Ελέγχθηκε: 09/01/2020 Pz Αντικαταστάθηκε από:  

 

 

 
Η σήμανση ATEX του συμπλέκτη ROTEX® τοποθετείται στο εξωτερικό περίβλημα ή στη μετωπική πλευρά. 
Η ελαστική οδοντωτή στεφάνη και το στοιχείο DZ δεν φέρουν σήμανση. 
 
Για την πλήρη σήμανση ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας/συναρμολόγησης και/ή στο δελτίο παράδοσης/τη 
συσκευασία. 
 
 
Η παρακάτω σήμανση ισχύει για τα προϊόντα: 
 

• Πλήμνες ή ενδιάμεσο τεμάχιο χωρίς αλουμίνιο 
Κατηγορία 2 (πλήμνες ή πλήμνες σύσφιξης με αυλάκι σφήνας προσαρμογής) 

 
ROTEX® 
<έτος> 

  

I M2 Ex h I    Mb  
II 2G Ex h IIC T6 … T4 Gb  
II 2D Ex h IIIC T80 °C … T110 °C Db  

-30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C … +90 °C   
KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Straße 25, D-48432 Rheine 

 
 

• Πλήμνες ή ενδιάμεσο τεμάχιο χωρίς αλουμίνιο 
Κατηγορία 3 (πλήμνες ή πλήμνες σύσφιξης χωρίς αυλάκι σφήνας προσαρμογής) 

 
ROTEX® 
<έτος> 

  

I M2 Ex h I    Mb  
II 3G Ex h IIC T6 … T4 Gc  
II 3D Ex h IIIC T80 °C … T110 °C Dc  

-30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C … +90 °C   
KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Straße 25, D-48432 Rheine 

 
 

• Πλήμνες ή ενδιάμεσο τεμάχιο μόνο σε αλουμίνιο 
Κατηγορία 2 (πλήμνες ή πλήμνες σύσφιξης με αυλάκι σφήνας προσαρμογής) 

 
ROTEX® 
<έτος> 

  

II 2G Ex h IIC T6 … T4 Gb  
II 2D Ex h IIIC T80 °C … T110 °C Db  

-30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C … +90 °C   
KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Straße 25, D-48432 Rheine 

 
 

• Πλήμνες ή ενδιάμεσο τεμάχιο μόνο σε αλουμίνιο 
Κατηγορία 3 (πλήμνες ή πλήμνες σύσφιξης χωρίς αυλάκι σφήνας προσαρμογής) 

 
ROTEX® 
<έτος> 

  

II 3G Ex h IIC T6 … T4 Gc  
II 3D Ex h IIIC T80 °C … T110 °C Dc  

-30 °C ≤ Ta ≤ +60 °C … +90 °C   
KTR Systems GmbH, Carl-Zeiss-Straße 25, D-48432 Rheine 

 
 
Σύντομη σήμανση: 
(Μια σύντομη σήμανση τοποθετείται μόνο όταν δεν γίνεται διαφορετικά για λόγους χώρου ή λειτουργίας.) 

 
ROTEX® 
<έτος> 
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10.4  Σήμανση συμπλέκτη για την περιοχή με κίνδυνο έκρηξης 



 

ROTEX® 
Οδηγίες λειτουργίας/συναρμολόγησης 

KTR-N 
Φύλλο: 
Έκδοση: 

40210 GR 
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23 

 

Προσέξτε την υπόδειξη 
προστασίας κατά ISO 16016. 

Σχεδιάστηκε: 18/12/2019 Pz/Wb Αντικαθιστά το: --- 

Ελέγχθηκε: 09/01/2020 Pz Αντικαταστάθηκε από:  

 

 

 
Η σήμανση που διαφέρει ισχύει μέχρι τις 31/10/2019: 
 
Σύντομη σήμανση: 

  
II 2GD c IIC T X/I M2 c X 

    

Πλήρης σήμανση: 
(ισχύει μόνο για το T-PUR®) 

  

II 2G c IIC T6, T5, T4 ή T3 -50 °C  Ta  +65 °C, +80 °C, +115 °C ή 

+120 °C 

II 2D c T 140 °C/I M2 c -50 °C  Ta  +120 °C 

    

Πλήρης σήμανση: 
(ισχύει μόνο για το PUR)   

II 2G c IIC T6, T5 ή T4 -30 °C  Ta  +65 °C, +80 °C ή +90 °C 

II 2D c T 110 °C/I M2 c -30 °C  Ta  +90 °C 

 
 
 
Ομάδα ουσιών - αέρια, νέφος και ατμοί: 
Η σήμανση με την ομάδα εκρήξεων IIC περιλαμβάνει τις ομάδες εκρήξεων IIA και IIB. 
 
Ομάδα ουσιών - σκόνες: 
Η σήμανση με την ομάδα εκρήξεων IIIC περιλαμβάνει τις ομάδες εκρήξεων IIIA και IIIB. 
 
 
 
Στην περίπτωση που επιπρόσθετα με τη σήμανση  υπάρχει σφραγίδα με το σύμβολο 

 

, το μέρος συμπλέκτη 
έχει παραδοθεί από την KTR μη διατρημένο ή προδιατρημένο (βλ. σχετικά επίσης το κεφάλαιο 4.2 αυτών των 
οδηγιών λειτουργίας/συναρμολόγησης). 
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10.4  Σήμανση συμπλέκτη για την περιοχή με κίνδυνο έκρηξης 



 

ROTEX® 
Οδηγίες λειτουργίας/συναρμολόγησης 

KTR-N 
Φύλλο: 
Έκδοση: 
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Προσέξτε την υπόδειξη 
προστασίας κατά ISO 16016. 

Σχεδιάστηκε: 18/12/2019 Pz/Wb Αντικαθιστά το: --- 

Ελέγχθηκε: 09/01/2020 Pz Αντικαταστάθηκε από:  

 

 

 

Δήλωση συμμόρφωσης EE 

κατά την έννοια της οδηγίας της ΕΕ 2014/34/ΕΕ από 26/02/2014 
και με τις νομοθεσίες που έχουν εκδοθεί για την εφαρμογή της 
 
Ο κατασκευαστής - KTR Systems GmbH, D-48432 Rheine - δηλώνει ότι οι 
 

Ελαστικοί Συμπλέκτες ROTEX® 
 
που περιγράφονται στις παρούσες οδηγίες λειτουργίας/συναρμολόγησης και έχουν σχεδιαστεί με 
τρόπο προστασίας από έκρηξη είναι συσκευές κατά την έννοια του άρθρου 2, 1. της οδηγίας 
2014/34/ΕΕ και πληρούν τις βασικές απαιτήσεις για την ασφάλεια και την υγεία σύμφωνα με το 
παράρτημα II της οδηγίας 2014/34/ΕΕ. 
 
Ο συμπλέκτης που αναφέρεται εδώ πληροί τις απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων/κανονισμών: 

DIN EN ISO 80079-36 
DIN EN ISO 80079-37 
DIN EN ISO 80079-38 
IEC/TS 60079-32-1 

 
Το ROTEX® συμφωνεί με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2014/34/ΕΕ. 
 
Ανάλογα με το άρθρο 13 (1) β) ii) της οδηγίας 2014/34/ΕΕ, η τεχνική τεκμηρίωση έχει καταχωρηθεί 
στον κοινοποιημένο οργανισμό (πιστοποιητικό εξέτασης τύπου IBExU13ATEXB016 X): 
 

IBExU 
Institut für Sicherheitstechnik GmbH 
Αναγνωριστικός αριθμός: 0637 
Fuchsmühlenweg 7 
 
09599 Freiberg 

 

Rheine, 18/12/2019 εκπροσ. τον  

 

εκπροσ. τον  

 

Τόπος Ημερομηνία Reinhard Wibbeling 
Διευθυντής κατασκευών/F&E 
 

 Michael Brüning 
Διευθυντής προϊόντων 
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10.5 Δήλωση συμμόρφωσης EE 
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