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1. Sobre o Manual de operação e de montagem 
 
 

1.1 Validade 

  
O presente Manual de Operação e de Montagem é (conforme o seu título) válido somente para 

as versões para Getriebebau NORD dos freios acionados por mola com abertura 

eletromagnética FDB 08 até FDB 40 da empresa PRECIMA Magnettechnik GmbH. Ele 
também é parte necessária de todo fornecimento de freios e também é válido somente para os 
freios fornecidos na mesma ocasião. Para estes, o Manual de Operação e de Montagem 
mantém a sua validade também quando houver uma nova edição do manual, a não ser que a 
empresa PRECIMA declare explicitamente ao cliente que nova edição substitui a anterior. 
 
Pode haver divergências dos princípios citados acima em casos individuais (por ex., para 
versões especiais ou em fornecimentos repetitivos). Em cada caso isso requer uma 
comunicação informativa ou complementar da empresa PRECIMA. 

 
 

1.2 Tarefa e utilização 

 

O presente Manual de Operação e de Montagem serve para montagem correta e segura e 

uma operação da mesma forma do freio acionado por mola. 
 
Para poder executar esta tarefa é necessário que todas as pessoas encarregadas com a 
montagem e operação do freio (qualificadas conforme 2.1.2) antes da sua respectiva atividade 

(montagem, comissionamento, operação, manutenção, etc.) leiam este manual de forma 

completa e cuidadosa. Além disso, no exercício desta atividade estas pessoas naturalmente 

devem observar e implementar as instruções em questão. As instruções em si devem 
permanecer (mesmo após a respectiva atividade) acessíveis a qualquer momento e em 
condição limpa e completamente legível. 
 
Apesar da elaboração consciente e cuidadosa das instruções não é possível excluir a existência 
de erros, falhas e informações incompletas no Manual de Operação e de Montagem, por isso, 
em caso de dúvida deverá ser consultada a empresa PRECIMA. As demais pergunta técnicas, 
avisos e sugestões de melhoria podem ser enviadas ao seguinte endereço: 

 
 
 
 

 

 

    

Röcker Strasse 16 

D – 31675 Bückeburg 

Telefone: +49 (0) 57 22 / 89 33 2 -0 

Fax: +49 (0) 57 22 / 89 33 2 -2 

E-mail: info@precima.de 
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1.3 Termos e identificações de avisos 

 

Avisos importantes no capítulo 4 (Montagem), capítulo 5 (Operação) e capítulo 6 
(Desmontagem/ Troca) que se referem à segurança técnica bem como à proteção operacional 

estão especialmente destacados pelas seguintes palavras de sinalização: 
 
 

Perigo! Está junto a processos de trabalho e operação que devem ser observados 

com precisão para evitar Perigo para pessoas.  
 

Atenção! Indica medidas de segurança que necessariamente devem ser observadas 

para Evitar a falta de funcionamento dos freios. 
 

Pare! Se encontra junto a instruções que precisam ser especialmente 

observadas durante a execução dos trabalhos. 
 

 
Para a simplificação do texto deste Manual de Operação e de Montagem determinados termos 
longos e complicados serão substituídos por outros mais curtos, os quais terão o seguinte 
significado no âmbito desta instrução: 
 

Instrução = Manual de Operação e de Montagem 

 

Freio de trabalho = Freio que exerce trabalho de fricção em operação regular, ou seja, uma 
função de frenagem  

 

Freio = Freio por ação de mola = Freio por ação de mola com abertura eletromagnética 
 

Folha de dados = Folha de dados técnicos 
 

Freio de retenção = Freio que não exerce trabalho de fricção na operação regular, mas que 
serve somente para assegurar uma posição parada, mesmo que também possa exercer função 
de frenagem em caso de emergência. 

 

Placa de mancal= Placa do mancal do motor = Placa de mancal de um motor elétrico 
 

Folha de dimensões = Desenho dimensional 
 

PRECIMA = Empresa PRECIMA = PRECIMA Magnettechnik GmbH, Bückeburg 
 

Eixo = Eixo do motor = Eixo de um motor elétrico 
 
 
 

No âmbito deste Manual de Operação e de Montagem o freio por ação de mola é 

considerado um elemento de máquina a montar em um motor elétrico, pois esta 

combinação representa a sua versão mais frequente. Da mesma forma são as referências 
determinadas denominações (eixo do motor, placa do mancal do motor  veja acima). Porém, 
isso não significa uma restrição geral da validade desta instrução a tais combinações, 
tampouco significa uma restrição comparável à utilização do freio por ação de mola em si. 
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2. Condições para montagem e operação 

 
 

2.1 Pessoas 

 

 

2.1.1 Proprietário 

 
O proprietário é toda a pessoa física ou jurídica que aplica o freio por ação de mola ou a cujo 
serviço o freio é aplicado. O proprietário ou uma pessoa encarregada por este deve assegurar a 

utilização correta conforme 2.3 e o atendimento às normas, determinações, regulamentos e 

legislações relevantes. Em especial ele deverá cuidar para que somente pessoal qualificado 

conforme 2.1.2 seja encarregado com trabalhos no freio. 
 
 

2.1.2 Pessoal 

 

O pessoal qualificado para trabalhos no freio é composto exclusivamente por pessoas 

que, devido à sua formação, experiência, treinamento e conhecimentos sobre as normas 

e legislações, regulamentos para prevenção de acidentes e condições operacionais 

aplicáveis foram autorizados pelo responsável pela segurança a executar as atividades 

descritas nesta Instrução e que estão em condições de reconhecer possíveis perigos 

antecipadamente e evitá-los. 
 
 

2.2 Produto 

 

 

2.2.1 Área de aplicação 

 
A área de aplicação do freio está restrita a equipamentos e máquinas e é definida através do 

citado sob item 2.2.4 das citadas Condições gerais de uso bem como do Desenho 

dimensional e da Sinalização do freio (veja: 3.1) com indicações marginais, dados de 
desempenho e dimensões. Divergências destas especificações requerem autorização especial 

da PRECIMA. Também deve ser diferenciado especialmente entre a aplicação como Freio de 

trabalho e como Freio de retenção (definição: veja 1.3). 
 
 

2.2.2 Ambiente de aplicação 

 
O ambiente de aplicação do freio acionado por mola deve ser tal que com montagem correta o 
freio possa atender à sua função quando operar sem falha e que não represente um risco para 
pessoas e bens materiais. Alterações do ambiente de aplicação (por ex., na máquina ou no 
equipamento em que o freio está montado) somente podem ser realizadas se não tiverem 
influência sobre a condição citada anteriormente. 

 

 

2.2.3 Condição de aplicação 

 
A condição de uso permitida do freio abrange a perfeita condição funcional de todos os 
componentes (para peças de desgaste: troca a tempo) e o atendimento a todas as 
especificações de operação e montagem definidas nesta Instrução, bem como não realizar 
reformas, alterações ou modificações do freio, que não tenham sido autorizadas pela 
PRECIMA. Este último item também proíbe o uso de peças de reposição e de troca não 
originais. 
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Atenção! 
As áreas de atrito e a lona de freio não podem entrar em contato com óleo ou graxa, pois 

apenas uma pequena quantidade destes já reduz muito o torque de frenagem! 

 

 

2.2.4 Condições gerais de uso 

 
Duração de funcionamento: 100% 
Temperatura ambiente: -10…+45°C 

 
 

Uma temperatura ambiente diferente requer ajustes no projeto ou complemento do freio 

ou requer as condições de restrição para o uso. Em todo caso isso requer uma 

autorização especial da empresa PRECIMA.  

 

 

 

2.3 Utilização adequada 
 
O freio acionado por mola corresponde ao estado da técnica no momento da sua entrega e é 
considerado seguro para operação. Para que ele não cause riscos para pessoas e bens 

materiais, somente é permitido o seu uso adequado! 
 
O uso adequado do freio acionado por mola ocorre quando utilizando o Manual de Operação e 
Montagem válido (conforme 1.1, de acordo com 1.2) o pessoal qualificado (de acordo com 

2.1.2) estabelecer e mantiver uma condição de uso permitida (de acordo com 2.2.3), em um 
ambiente de uso permitido (de acordo com 2.2.2), dentro da área de uso permitida (de acordo 
com 2.21).  

 

O uso inadequado (para finalidade errada) causa perigos que não puderam ser 

totalmente considerados durante o projeto e a fabricação do freio e que se tornam 

incalculáveis neste sentido. 

 

 

 

2.4 Aspectos legais 

 

 

2.4.1 Responsabilidade 

 
A partir das informações, dados e avisos, figuras contidas e descrições deste Manual de 
Operação e de Montagem não é possível fazer reivindicações sobre freios fora da área de 
validade desta Instrução (veja 1.1.). 
 
A utilização inadequada do freio (veja 2.3) exclui qualquer responsabilidade da empresa 
PRECIMA. 
 

2.4.2 Garantia 

 
As condições de garantia podem ser obtidas nas condições de vendas e fornecimento da 
empresa PRECIMA (www.precima.de AGB). Em todo o caso, as reivindicações de garantia 
devem ser informadas à PRECIMA imediatamente após a verificação da falha ou do erro. A 
exclusão de responsabilidade conforme 2.4.1 significa simultaneamente a anulação do direito à 
garantia. 
 

http://www.precima.de/
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2.4.3 Diretiva e normas 

 

O freio acionado por mola foi fabricado de acordo com a seguintes diretiva e normas: 
  

 - Diretiva Máquinas EG (2006/42/EG) 
 - EN ISO 12100: Segurança de máquinas 
 - Diretiva EU Compatibilidade eletromagnética (2004/30/EU), o atendimento a esta diretiva 

deve ser assegurado com os dispositivos de chaveamento correspondentes do usuário. 
 

 O freio acionado por mola não é uma máquina de funcionamento autônomo e está 

destinado à instalação em outra máquina. O comissionamento está proibido até que seja 

verificado que a máquina completa atende às especificações da diretiva EG. 

 

 
2.5 Escopo de fornecimento e condição de entrega 

 

O escopo de fornecimento e a condição de entrega devem ser verificados imediatamente após 

o recebimento do freio. 
 
A empresa Precima não assume responsabilidade por falhas reclamadas posteriormente. 
(veja 2.4.2).  
 
Danos de transporte devem ser imediatamente informados ao entregador, a entrega incompleta 
e falhas visíveis devem ser imediatamente informados ao fabricante. 

 

Atenção! 

Caso haja incertezas ou contradições durante o controle ou se a entrega estiver 

incompleta ou com defeito, o freio não poderá ser montado e comissionado sem 

autorização da PRECIMA. 
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3. Descrição do produto 
 
 

3.1 Identificação 
 
 

3.1.1 Marcação 

 
A marcação do freio acionado por mola contém todos os dados importantes.  
Estes dados e as condições contratuais para os freios definem os seus limites de uso. 

 
Marcação na carcaça do ímã: 

 

 103V 12 09  40 
 

Torque de frenagem em Nm 
Ano de fabricação 

Mês de fabricação 
Tensão de operação (CC) em volts 

 
 

3.1.2 Codificação dos tipos 
 

Exemplo: 
 

FDB 15 N H F R T S M 20 H7 24 VDC 
           

Tensão de operação 

Furação do cubo 

Microinterruptor
        

Opções II *) 

Anel de proteção contra poeira 

Furações p/ tacômetro
1)              1) 

somente para versão N 

Chapa de atrito                             Opções I *) 

Flange 

Destravamento manual 
sem abreviaturas: 

Atenuação dos ruídos de comutação 

Versão do freio: N – Padrão; C – Ajustável 

Tamanhos de freio (tamanhos: 08, 10, 13, 15, 17, 20, 23, 26, 30, 40) 
Denominação do freio (linha) 
 

 
 
 

*) As opções I estão consideradas neste Manual de Operação e de Montagem, mas, caso 
desejados devem ser informadas quando do pedido. Exceto pela opção Atenuação dos ruídos 
de comutação isso é feito simplesmente pela indicação da abreviatura. 

 
**) As opções II não estão consideradas nesta Instrução. Somente entra nesta classe a opção 
M (microinterruptor), que deve ser informada quando do pedido e que não pode ser equipada 
posteriormente. Para as opções II existem descrições separadas ou instruções de ajuste, as 
quais devem ser observadas complementarmente a este documento. 
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3.2 Informações técnicas 
 
 

3.2.1 Modo de funcionamento de freio (figura 3.1) 

 
Os freios acionados por mola com abertura eletromagnética da linha FDB são freios por 
corrente de repouso, ou seja, o torque de frenagem em operação normal é gerado por força de 
mola e eliminado através da força magnética. 

 

Durante o processo de frenagem as molas de pressão instaladas (pos. 4, figura 3.1) 

pressionam através da placa de ancoragem axialmente móvel (pos. 2) o rotor unido ao eixo da 

máquina (pos. 3.1 / 3.2) radialmente por encaixe de forma contra a superfície de atrito (flange 

(pos. 7), chapa de atrito (pos. 8) ou flange do motor). O torque de frenagem é gerado através 
do atrito entre as lonas do rotor e a placa de ancoragem ou a superfície de atrito. 
 

No processo de abertura a aplicação de uma tensão contínua no enrolamento de excitação 

cria uma força magnética no corpo magnético (pos. 1.1 / 1.2). Esta força puxa a placa de 

ancoragem (pos. 2) contra o corpo magnético, liberando o rotor de frenagem. 
 

No processo de abertura manual (somente nas versões com abertura manual) o giro de um 

terminal de destravamento manual (pos. 5, com alavanca de destravamento manual rosqueada 

(pos. 5.1)) puxa a placa de ancoragem mecanicamente contra o corpo magnético, liberando 
assim o rotor. Assim, por exemplo, em caso de falta de energia elétrica ainda é possível liberar 
o freio. 
 

Atenção! 
O ajuste da liberação manual não pode ser alterado por motivos de segurança! 

 

                        

Figura 3.1: 
Modo de 

funcionamento do 
freio 

(Representação em 
corte) 

(Folga) 

Versão N 

Versão C 

Redução 
máxima 
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Versão do freio N (figura 3.1 em cima) 
 

A versão padrão do freio acionado por mola é fornecida com torque de frenagem MbN ajustado 

fixo. Este torque pode ser variado através da quantidade de molas (pos. 4) conforme 3.2.2.1.  
 

Versão do freio C (figura 3.1 embaixo) 
 

Nesta versão de freio com anel de ajuste central (pos. 10), o torque pode ser variado da mesma 

forma como na versão N, através da quantidade de molas, conforme 3.2.2.1. Além disso, ele 

ainda pode ser adaptado adicionalmente por rosquear o anel de ajuste para dentro e para 

fora. O torque de frenagem nominal está ajustado quando o anel estiver encostado na carcaça 

do ímã (pos. 1.2). Ao girar para fora ocorre uma redução gradual do torque de frenagem, 

conforme 3.2.2.2. 
 

 

 

3.2.2 Dados técnicos 

 
 

3.2.2.1 Torques nominais do freio e quantidade de molas 
 
 

Tamanho 08 10 13 15 17 20 N 20 C 23 N 23 C 26 30 40 

Torques de 
frenagem 
nominais 

MbN 
[Nm] 

7,5* 15* 30* 60* 90* 150* 150* 225* 225* 375* 600* 1500* 

5 10 20 40 60 100 100 150 150 250 400 1000 

3,5 7 14 28 43 70 80 107 105 187 300 850 

3 6 12 23 34 57 50 85 63 125 200 675 

2 4 8 17 26 42   65       500 

 
                        

 

* somente para freio de retenção com característica de parada de emergência 

             

 

— Desvio permitido do torque de frenagem real: 
Freio de trabalho: -30% (novo) ou ±20% (amaciado) 

Freio de retenção: ±20% (novo) ou -10/+30% (amaciado) — 

             Tamanho 08 10 13 15 17 20 N 20 C 23 N 23 C 26 30 40 

Quantidade 
de molas 

para os MbN 
citados 
acima 

― aplicação de molas para torques nominais de frenagem diferentes de MbN sob consulta ― 

7 7 7 7 7 7 8 7 8 8 8 12 

5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 10 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 

3 3 3 3 3 3   3       6 

 
 

3.2.2.2 Redução de torque (versão C) 

 

Tamanho 08 C 10 C 13 C 15 C 17 C 20 C 23 C 26 30 40 

Redução de torque / 
Posições de encaixe 

[Nm] 
0,2 0,2 0,3 1 1,3 1,5 2 

Sem versão padrão C 
Quantidade de 

posições de encaixe 
úteis 

(máximo giro para 
fora do anel 

roscado)  

6 12 12 9 12 18 24 
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3.2.2.3 Dimensões, massas, fixação (figura 3.2) 

 
 

T
a
m

a
n

h
o

 

Dimensões do cubo 
[mm] 

Dimensões gerais do freio 
[mm] 

Dimensões furação p/ 

tacômetro [mm] 
- somente versão N - 

Cubo 
sextavad

o 
Ød 

H7
 

Cubo 
dentado 
Ød 

H7
 

Dimensões de 
montagem 

Freio sem 
/ com anel 

de 
proteção 
contra 
poeira  

Freio em 
condição de 

novo 

Freios com 
abertura 
manual 

Diâm
. 

furaç
ão 

Øe2  
±0,1 

(Quant. 
furações) 

x Ø nom. 
rosca 

Profundidad
e de rosca 

  d d d1 m n1 n2 d7 / d8 g / h1 / h2 c t z e2 k2 p2 

08 11/14/15 11/14*/15* 20 18 1,5 0,5 85 / 89 40 / 1,5 / 6 22 100 89 34 (3 x) M4 8 

10 15/19/20* 14/15 25 20 2,5 1 105 / 109 48 / 1,5 / 7 21 110 111 40 (3 x) M5 12 

13 15/20/25 15/20 33 20 3,5 1,5 130 / 135 53 / 1,5 / 9 33 130 132 54 (3 x) M6 12 

15 20/25/30 20/25 42 25 3 2 150 / 155 60 / 1,5 / 9 38 140 151 65 (3 x) M6 12 

17 - 25/30/35* - 30 3 - 170 / 175 70 / 2 / 11 42 165 172 75 (3 x) M8 15 

20 - 30/35/40 - 30 3 - 195 / 201 80 / 2 / 11 48 186 196 85 (3 x) M8 15 

23 - 35/40/45 - 35 4 - 225 / 231 90 / 2 / 11 51 200 224 95 (3 x) M8 15 

26 - 40/45/50/55* - 40 4 - 258 / 264 99 / 2 / 11 57 285 258 110 (6 x) M10 25 

30 - 50/55/60/65* - 50 4 - 306 / 312 105/ 2 /12,5 59 310 304 138 (6 x) M10 25 

40 - 65/70/75/80* - 70 4 - 400 / 408 120,6 / 18**  69 415 403 180 (6 x) M12 43*** 

 
Rasgo de chaveta padrão do cubo conforme DIN 6885/1-JS9 

 
* chaveta divergente conforme DIN 6885/3-JS9 // ** sem opção com chapa de atrito; dimensão h2 para flange 

 
*** polo interno separado: 15 mm sem rosca (furação passante) 

Figura 3.2: 
Dimensões 

principais do freio 

a (folga)  e s (espessura do rotor): 
veja 3.2.2.4 

s (Espessura do rotor): veja 
3.2.2.4 

(Folga) 
Identificação 
(exemplo) 

Versão 
C 

Versão 
N 
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Ta-

manho 

Massa 
[kg] 

Dimensões de fixação 
[mm] 

Torque 

de 

aperto 
[Nm] 

Dimensões de 

ajuste 
[mm] 

Freio sem 
abertura 
manual e 

flange 

Destra-
vamento 
manual 

Flange 

Círculo de 
furação 

Øe1 ±0,1 

(Quant. 
furações) 

x Ø nom. 
rosca 

Profundi-dade 
de rosquea-
mento sem / 

com chapa de 
atrito 

Parafusos 
de fixação 

Anel roscado 
(versão C) 

Destra-
vamen-

to 
manual 

        e1 k1 b2 / b1 MA p…pmax y 

08 1,10 0,05 0,20 72 (3 x) M4 6 / 9,5 3 3...6 1 

10 1,90 0,08 0,34 90 (3 x) M5 7 / 10,5 6 3...9 1 

13 3,10 0,10 0,68 112 (3 x) M6 9 / 12,5 10 3,5...9,5 1 

15 4,60 0,13 0,90 132 (3 x) M6 9 / 12,5 10 3,5…8 1 

17 6,30 0,17 1,40 145 (3 x) M8 11 / 14 25 4,5...10,5 1 

20 10,00 0,24 1,90 170 (3 x) M8 11 / 14 25 7…14 1,2 

23 14,70 0,29 2,50 196 (3 x) M8 11 / 19 25 8…17 1,2 

26 21,50 0,80 3,50 230 (3 x) M10 11 / 19 50 - 1,5 

30 35,00 0,90 5,20 278 (6 x) M10 19 / 17 50 - 1,5 

40 60,00 0,90 13,10 360 (6 x) M12 17 / 19**  85 - 1,5 

          ** não versão com chapa de atrito; profundidade de rosqueamento para versão com flange 

Dimensão y veja 4.3.2 ou figura 4.2 

 
3.2.2.4 Folgas, valores do rotor 

 

Ta-

manho 

Folga 
nominal 

[mm] 

Folga máx 
[mm] 

Espessura do 
rotor 

(condição de 
novo) 
[mm] 

Espessura do 
rotor 

(mínimo) 
[mm] 

Momento de 
inércia do rotor 

[kgm
2
] 

Rotação máx. 
Rotor 
[rpm] 

  anom amax s novo smin J nmax 
nmax 
Rotor 

balanceado 

08 0,2 
+0,15

 0,60 0,45* 7,5 
-0,1

 4,5 0,015 x 10
-3

 6000   

10 0,2 
+0,15

 0,70 0,45* 8,5 
-0,1

 5,5 0,045 x 10
-3

 6000   

13 0,3 
+0,15

 0,80 0,55* 10,3 
-0,1

 7,5 0,173 x 10
-3

 6000   

15 0,3 
+0,15

 0,90 0,60* 12,5 
-0,1

 9,5 0,45 x 10
-3

 6000   

17 0,3 
+0,15

 1,00 0,60* 14,5 
-0,1

 11,5 0,86 x 10
-3

 3600 6000 

20 0,4 
+0,15

 1,10 0,80* 16,0 
-0,1

 12,5 1,22 x 10
-3

 3600 6000 

23 0,4 
+0,15

 1,10 0,80* 18,0 
-0,1

 14,5 2,85 x 10
-3

 3600 6000 

26 0,5 
+0,2

 1,20 0,90* 20,0 
-0,1

 16,5 6,65 x 10
-3

 1500 3000 / 6000* 

30 0,5 
+0,2

 1,20 0,90* 20,0 
-0,1

 16,5 19,5 x 10
-3

 1500 3000 / 6000* 

40** 0,6 
+0,2

 1,20 1,20* 22,0 
-0,1

 18,5 44,5 x 10
-3

 1500 3000 / 6000* 

         

 
* Freio de retenção com característica de parada de emergência 



Manual de operação e de montagem FDB (Fábrica de Redutores NORD)  
 

 

 

Edição 04.2016                                                                                                                           Página 14 de 24 

 
** com retificador de comutação rápida (superexcitação) 

 

3.2.2.5 Trabalhos de atrito, potências de atrito 
 

Tamanho 

Máx. Potência 
de atrito 

permitida** 
[J/h] 

Máx. Potência de 
atrito / frenagem 

permitida 
[J] 

Máx. Potência 
de atrito 

permitida** 
[J/h] 

Máx. Potência de 
atrito / frenagem 

permitida 
[J] 

Trabalho de 
atrito / 

0,1 mm 
Desgaste 

[J] 

  Freio de trabalho Freio de retenção *** 

  PRmax WRmax PRmax WRmax Qr 0,1 

08 288 x 10
3
 3 x 10

3
 144 x 10

3
 1,5 x 10

3
 16 x 10

6
 

10 360 x 10
3
 6 x 10

3
 180 x 10

3
 3 x 10

3
 30 x 10

6
 

13 468 x 10
3
 12 x 10

3
 234 x 10

3
 6 x 10

3
 42 x 10

6
 

15 576 x 10
3
 25 x 10

3
 288 x 10

3
 12 x 10

3
 70 x 10

6
 

17 720 x 10
3
 35 x 10

3
 360 x 10

3
 17 x 10

3
 85 x 10

6
 

20 900 x 10
3
 50 x 10

3
 450 x 10

3
 25 x 10

3
 140 x 10

6
 

23 1080 x 10
3
 75 x 10

3
 540 x 10

3
 37 x 10

3
 170 x 10

6
 

26 1260 x 10
3
 105 x 10

3
 630 x 10

3
 52 x 10

3
 230 x 10

6
 

30 1440 x 10
3
 150 x 10

3
 720 x 10

3
 75 x 10

3
 310 x 10

6
 

40 1620 x 10
3
 200 x 10

3
 810 x 10

3
 100 x 10

3
 400 x 10

6
 

      
 

** com distribuição temporal uniforme das frenagens 

 
*** para tamanhos 08…13: Lona HT; para tamanhos 15…40: Lona HD 

 

3.2.2.6 Indicadores elétricos 

 

Tamanho 

Potência 
elétrica 
(valor 
médio) 

[W] 

Tensão 
[VDC] 

Corrente 
nominal 
(valor de 

referência) 
[A] 

Tamanho 

Potência 
elétrica 
(valor 
médio) 

[W] 

Tensão 
[VDC] 

Corrente 
nominal 
(valor de 

referência) 
[A] 

  P20°C U IN   P20°C U IN 

08 22 

24 0,92 

20 85 

24 3,30 

103 0,25 103 0,86 

180 0,12 180 0,46 

205 0,11 205 0,44 

10 28 

24 1,17 

23 76 

24 3,20 

103 0,31 103 0,86 

180 0,16 180 0,40 

205 0,13 205 0,34 

13 34 

24 1,42 

26 105 

24 4,17 

103 0,38 103 1,12 

180 0,19 180 0,60 

205 0,15 205 0,54 

15 45 

24 1,69 

30 140 

24 5,90 

103 0,46 103 1,36 

180 0,25 180 0,78 

205 0,24 205 0,68 

17 55 

24 2,18 

40 144 

— — 

103 0,59 — — 

180 0,30 180 0,77 

205 0,28 205 0,73 
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3.2.2.7 Tempos de comutação 
 

Tamanho 

Torque de 
frenagem 
nominal 

[Nm] 

Tempo de 
abertura 

[ms] 

Atraso de 
resposta 

[ms] 

Tempo de 
conexão 

[ms] 

Atraso de 
resposta 

[ms] 

Tempo de 
conexão 

[ms] 

      Circuito de corrente contínua Circuito de corrente alternada 

  MbN = t2 = t11DC = t1DC = t11AC = t1AC = 

08 
7,5* 60* 12* 32* 40* 70* 

5 35 18 38 60 90 

10 
15* 85* 15* 45* 80* 125* 

10 60 20 50 100 145 

13 
30* 125* 20* 60* 140* 200* 

20 85 25 65 220 280 

15 
60* 140* 18* 68* 80* 155* 

40 100 20 70 150 225 

17 
90* 190* 18* 78* 120* 210* 

60 120 22 82 200 290 

20 
150* 175* 26* 106* 160* 280* 

100 150 35 115 300 420 

23 
225* 290* 40* 140* 250* 400* 

150 270 45 145 320 570 

26 
375* 360* 46* 166* 200* 400* 

250 300 58 178 400 600 

30 
600* 450* 50* 180* 250* 600* 

400 400 65 195 550 900 

40** 
1500* 450* 120* 280* 2500* 2950* 

1000 320 160 320 3000 3450 

       
 

* Freio de retenção com característica de parada de emergência 

 
** com retificador de comutação rápida (superexcitação) 

       

 

— Os tempos de comutação informados devem ser entendidos como 
valores de referência com folga nominal — 

 

 

t2 = Tempo de abertura = Tempo desde ligar a corrente elétrica até cessar o torque de frenagem (Mb ≤ 
0,1*MbN) 

 
– Em caso de superexcitação por um retificador de comutação rápida resultam tempos de abertura reduzidos 

aprox. pela metade – 

 
t1DC = Tempo de conexão = Tempo de resposta na frenagem com interrupção por interruptor mecânico 

no lado de corrente contínua = Tempo desde o desligamento da corrente elétrica até atingir o pleno 
torque de frenagem (Mb ≥ 0,9*MbN) 

 
t1AC = Tempo de conexão = Tempo de resposta na frenagem com desligamento no lado de corrente 

alternada, ou seja, através da interrupção de um retificador alimentado separadamente 
 
t11DC / t11AC = Atraso de resposta = Tempo desde o desligamento da energia elétrica até o aumento do 

torque de frenagem (contido no respectivo tempo de conexão) 
 
– Dependendo da temperatura de operação e da condição de desgaste dos discos de freio, os tempos de 

resposta reais (t2, t1DC, t1AC) podem divergir dos valores de referência aqui informados. Em caso de redução 

de tensão por um retificador de comutação rápida resultam tempos de conexão mais curtos – 



Manual de operação e de montagem FDB (Fábrica de Redutores NORD)  
 

 

 

Edição 04.2016                                                                                                                           Página 16 de 24 

 

 

4. Montagem 

 
4.1 Instalação mecânica 

 
4.1.1 Pré-requisitos e preparação  

 
- Controle do freio acionado por mola desembalado quanto à inexistência de danos e todas as 

peças (conforme nota de remessa). Reclamações sobre danos de transporte visíveis devem 
ser imediatamente feitas ao entregador, danos visíveis e falhas devem ser informadas para 
a PRECIMA (veja também 2.5). 

- Comparação da placa de identificação do freio com os valores característicos acordados e 
as condições reais 

 

Atenção! 

Caso haja incertezas ou contradições durante o controle, o freio não poderá ser montado 

e comissionado sem autorização da PRECIMA. 

 

 

 

4.1.2 Superfície de atrito 

 

 
4.1.2.1 Placa do mancal do motor, etc. como superfície de atrito 

 
- Controlar se a superfície de atrito existente corresponde aos requisitos feitos ( material: aço, 

aço fundido, ferro fundido cinzento - não alumínio / aço inoxidável com restrições -; 

qualidade da superfície Rz 6,3 ) e se ela está livre de graxa e óleo. 
 

4.1.2.2 Flange, chapa de atrito 

 

- Caso a superfície de atrito seja fornecida junto sob forma de um flange (pos. 7, figura 4.1) 

ou uma chapa de atrito (pos.8), o flange ou a chapa de atrito devem ser aparafusados ao 
motor primeiro (independentemente do freio). A rosca dos parafusos a usar corresponde à 
dos parafusos de fixação do freio. Os círculos de furação também são idênticos. Em 
princípio também é possível dispensar este aparafusamento; entretanto, por motivos de 

estabilidade de forma este procedimento não é recomendado pela empresa PRECIMA, 
principalmente no caso da chapa de atrito. 

 

Atenção! 

Caso a superfície de atrito não atenda aos requisitos citados, o freio não poderá ser 

montado e comissionado sem autorização da PRECIMA. Antes de prosseguir com os 

trabalhos remover toda a graxa e todo o óleo da superfície de atrito! 

 

4.1.3 Cubo e rotor (figura 4.1) 

 

Pare! 

Antes da montagem deve ser verificada a espessura do rotor, conforme as indicações em 

3.2.2.4. Snovo é o valor para um rotor novo (tolerância = 0/-0,1 mm), smin é a menor 

espessura de rotor permitida. Para a montagem de um rotor novo s = snovo deve estar 

assegurado; na remontagem (por ex., após desmontagem para manutenção) s > smin deve 

estar assegurado, caso contrário o rotor deve ser substituído. 

 



Manual de operação e de montagem FDB (Fábrica de Redutores NORD)  
 

 

 

Edição 04.2016                                                                                                                           Página 17 de 24 

 
O rotor é uma peça da máquina que gira junto com o motor a frear, sendo fixo sobre o cubo do 
eixo deste: 
 

- Colocação do primeiro anel elástico (pos. 14) no entalhe radial traseiro do eixo 

- Colocação da chaveta (pos. 15) no entalhe axial do eixo 

- Inserir o cubo dentado (pos. 6.1) ou o cubo sextavado (pos. 6.2) sobre o eixo e sobre a 
chaveta 

- Fixação axial do cubo através da colocação do segundo anel elástico (pos. 16) no entalhe 
radial dianteiro do eixo 

- Inserir o rotor (pos. 3.1 ou 3.2) sobre o cubo, o rotor permanece axialmente móvel 

 

Atenção!  Observar o livre funcionamento do par rotor/cubo! 

 

                                     
4.1.4 Freio (figura 4.1) 

 
O freio é fixo no flange ou no flange do motor (quando este representa a superfície de atrito ou 
quando da aplicação de uma chapa de atrito). A folga é verificada e eventualmente o freio ainda 
é complementado por componentes adicionais: 
 
- Colocação do freio sobre o rotor, inserção e rosqueamento dos parafusos de fixação (pos. 

11) até que os parafusos ocos (pos. 12) encostem na superfície de atrito 

- Verificação do valor da folga a quanto ao atendimento ao Valor nominal (+tolerância) 
através de gabarito de folgas, em três pontos sobre o perímetro e eventual correção através 

de ajuste dos parafusos ocos (valores da folga nominal e tolerância: veja 3.2.2.4). 

 Procedimento para a correção da folga, veja. 5.1.3.1.  
 

Figura 4.1: 
Montagem do freio 
(Representação em 

corte) 

(Folga) 

Versão N 

Redução 
máxima 

Versão C 
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- Apertar os parafusos de fixação com o torque de aperto conforme 3.2.2.3 
 

- Colocação do anel O-Ring (pos. 13; somente para a opção ”Atenuação dos ruídos de 
comutação”) 

- Colocação do anel de proteção contra poeira (pos. 9; somente para freios com a opção S ) 

- Rosquear a alavanca de destravamento manual (pos. 5.1) com arruela colocada no terminal 

de destravamento manual (pos. 5) e aperto através das superfícies hexagonais (somente 
para freios com abertura manual = Opção H) 

- Ajuste do torque de frenagem através do anel roscado (pos. 10). Valores de ajuste: veja 

3.2.2.2 ( somente para freios conforme versão C ) 
 

 

4.2 Instalação elétrica 

 
A ligação elétrica somente deve ser feita na condição desenergizada. A tensão de operação 

(CC) do freio está sinalizada na carcaça do ímã (veja 3.1.1 e figura 3.2). 
 

Pare! Para a ligação elétrica do freio deve ser observada a instrução detalhada 

“Instalação elétrica dos freios acionados por mola PRECIMA”! 

 

 

4.3 Conversões e complementos 

 

  

4.3.1 Alteração do torque de frenagem 

 
Uma alteração do torque de frenagem pode ser feita (na versão C além da variação através do 

anel de ajuste conforme 3.2.2.2) pela alteração das molas colocadas conforme 3.2.2.1. Para 
isso deve ser observada a distribuição uniforme das molas dispostas externamente. 
 
 

4.3.2 Montagem posterior da abertura manual (figura 4.2) 

 
Nos freios que foram pedidos diretamente com a abertura manual (opção H), este último já está 
montado e não pode ser alterado quando do ajuste (veja aviso de segurança em 3.2.1). 
 
Além disso, também é possível montar uma abertura manual posteriormente: 
 

- Colocação do terminal de abertura manual (pos. 5) sobre o corpo do ímã (pos. 1.1 / 1.2) e 

colocação dos dois pinos com furação roscada transversal (pos. 23) nas respectivas 
furações do terminal de abertura manual 

- Colocação do parafuso (pos. 20) com arruela colocada (pos. 21) e mola de compressão 

(pos. 22) nas furações da placa de ancoragem. Os parafusos passam pelas furações da 
carcaça do ímã que estão por trás; a arruela abaixo da cabeça do parafuso está apoiada 
sobre a placa de ancoragem enquanto a mola de compressão é inserida entre a arruela e o 
corpo do ímã 

- Rosquear os parafusos para dentro dos pinos (pos. 23) e ajuste uniforme da dimensão y 

conforme 3.2.2.3. Na posição de ajuste correta os dois parafusos devem ser selados com 

tinta lacre para parafusos.  

 

Atenção! 
O ajuste da liberação manual não pode ser alterado por motivos de segurança, mesmo 

em caso de desmontagem pelo cliente! O reajuste da folga do freio a (veja 5.1.3.1) não 

requer nenhuma adaptação da dimensão y! 

 



Manual de operação e de montagem FDB (Fábrica de Redutores NORD)  
 

 

 

Edição 04.2016                                                                                                                           Página 19 de 24 

                                                                             

5. Operação 

 
 

5.1 Freio em funcionamento 

 

 

5.1.1 Comissionamento 

 

Antes do comissionamento do freio deve ser realizado inicialmente um teste funcional. 
Normalmente este pode ser feito junto com o motor ao qual o freio está montado. Sobre 
possíveis falhas, veja: 5.2. 
 

Pare! 

O pleno torque de frenagem age somente após o amaciamento das lonas de freio no 

rotor!  Valores divergentes de MbN: veja 3.2.2.1 
 
 

5.1.2 Operação contínua 

 
A operação contínua não exige ações especiais quando não houver falhas. Somente é 

necessário controlar o valor da folga (que aumenta devido ao desgaste da lona de freio no 
rotor), de acordo com o resumo a seguir (veja também: 5.1.3), desde que não haja um sensor 
especial para monitoramento do desgaste instalado no freio. Em caso de falhas, proceder 
conforme 5.2. 
 

Intervalos de controle: 

 

Freio de trabalho: + conforme cálculo do tempo de duração 
+ conforme especificação a definir pelo cliente 

 

 

Figura 4.2: 
Montagem da abertura 

manual 
(Representação em 

corte parcial) 

Direção de abertura 

 

ATENÇÃO: 
selar com tinta 
lacre para 
parafusos 
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Freio de retenção: + no mínimo a cada dois anos 

+ conforme especificação a definir pelo cliente 
+ com paradas de emergência frequentes prever intervalos mais curtos 

 
 

Além disso, após um número de reajustes da folga a (veja 5.1.3) deve ser controlada a 

espessura do rotor s. Um intervalo de controle adequado resulta da relação entre a diferença 

snovo – smin e a diferença anominal – amax observando-se as respectivas tolerâncias. 
 
 
 

5.1.3 Manutenção  

 

 
5.1.3.1 Reajuste da folga (figura 5.1) 

 

O freio acionado por mola é livre de manutenção. Somente quando a folga máxima amax 

indicada em 3.2.2.4 o trabalho seguro do freio exigirá um reajuste (novo ajuste) da folga a. 
Isso não muda pela continuidade da capacidade funcional do freio acima da folga máxima em 

alguns casos; então não haverá mais um uso adequado. Em todo o caso, com a 
continuidade do desgaste há prejuízo para a capacidade funcional e funcionamento com 
segurança do freio. 

 
Procedimento para o reajuste da folga: 

- Com linha de visão para o freio (veja a figura 5.1) soltar todos os parafusos de fixação (pos. 

11) girando meia volta no sentido anti-horário. 

- Rosquear os parafusos ocos (pos. 12) para dentro do corpo do ímã, também girando no 
sentido anti-horário. 

- Rosquear os parafusos de fixação (no sentido horário) para dentro do flange (do motor), até 
que a folga nominal (medição através de gabarito de folgas) esteja presente em três pontos 
do perímetro. 

- Reposicionar os parafusos ocos, ou seja, girar para fora do corpo do ímã (no sentido 
horário) até encostarem firmemente na superfície de atrito 

- Apertar os parafusos de fixação com o torque de aperto conforme 3.2.2.3 
- Controle posterior da folga, caso necessário reajustar 

       

                                   
 

Figura 5.1: 
Reajuste da folga 

(Representação em 
corte) 

Linha de visão 

(Folga) 
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5.1.3.2 Troca do rotor 

 

Ao atingir a espessura mínima do rotor smin conforme 3.2.2.4 não será mais possível reajustar a 
folga a e a troca do rotor se torna necessária. Isso não muda pela capacidade funcional do freio 

abaixo da espessura mínima do rotor em alguns casos; então não haverá mais um uso 

adequado. 
 

Pare! 

Mesmo após uma troca do rotor o pleno torque de frenagem somente é obtido após o 

amaciamento das lonas de freio no rotor! 

 Valores divergentes de MbN: veja 3.2.2.1 

 

Atenção! 
Durante a troca do rotor os componentes mecânicos envolvidos na estrutura e na 

transmissão do torque de freio devem ser controlados quanto ao desgaste excessivo 

(placa de ancoragem, parafusos ocos) ou quanto ao perfeito estado (molas) e trocados 

em caso de necessidade! 
 
 

5.2 Freio fora de funcionamento (falhas) 

 
Na tabela a seguir estão listadas as falhas típicas durante a operação contínua (em parte 
também do comissionamento), suas possíveis causas e instruções para solução.  

 

Falha Possível causa Solução 

O freio não desaciona Folga grande demais Controlar e reajustar a folga 

 Freio não é alimentado com 
tensão elétrica 

Controlar a conexão elétrica 

 Tensão na bobina baixa demais Controlar a tensão de ligação da bobina 

 Placa de ancoragem bloqueada 
mecanicamente 

Eliminar o bloqueio mecânico 

 

Freio abre com atraso Folga grande demais Controlar e reajustar a folga 

 Tensão na bobina baixa demais Controlar a tensão de ligação da bobina 

 

Freio não aciona Tensão na bobina alta demais Controlar a tensão de ligação da bobina 

 Placa de ancoragem bloqueada 
mecanicamente 

Eliminar os bloqueios mecânicos 

 

Freio aciona com 

atraso 

Tensão na bobina alta demais Controlar a tensão de ligação da bobina 
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6. Desmontagem / Troca 

 
 

6.1 Desinstalação do freio 

 
A desinstalação do freio é feita de forma análoga à montagem, na sequência inversa e somente 

pode ser realizada na condição desligada, livre de tensão elétrica e sem torque do freio e do 
motor. 

 

Perigo! 

A desmontagem do freio elimina a sua função de frenagem passiva. Não pode haver riscos 

vinculados a esta eliminação! 
 
 

6.2 Troca de componentes 

 

O único componente a ser regularmente trocado no local é o Rotor ao atingir o limite de desgaste 

(veja 5.1.3.1); em caso de desgaste anormal do cubo este também poderá ser trocado juntamente. 

Além disso, também existe a possibilidade de trocar todos os demais componentes listados em 6.4 
Peças de reposição. 

 

Atenção! 

Antes da remontagem de um freio verificar os elementos de fixação quanto à sua perfeita 

capacidade funcional e substituí-los caso necessário! 

 

 

6.3 Troca do freio / descarte 

 
Devido aos diversos materiais dos componentes, as peças dos nossos freios acionados por mola 
devem ser enviados separados para a reciclagem. Além disso, devem ser observados os 
regulamentos legais válidos. 
Os número de identificação da legislação de resíduos alemã (AAV) estão informados a seguir. De 
acordo com a composição de materiais e o tipo de desmontagem também pode haver outros 
números de identificação importantes para os componentes feitos com estes materiais.  

 
- Metais ferrosos (nº identificação 160117) 
- Metais não ferrosos (nº identificação 160118) 
- Lonas de freio (nº identificação 160112) 
- Plásticos (nº identificação 160119) 

 
 

6.4 Peças de reposição 

 

A figura 6.1 mostra todas as peças de reposição que podem ser pedidas para os freios acionados 
por mola da linha FDB, os quais estão citados na lista abaixo. 
 

Em caso de pedidos de peças de reposição, favor informar todos os dados da sinalização do 

freio (veja 3.1.1)! 

 

Atenção! 
A PRECIMA Magnettechnik GmbH não assume qualquer responsabilidade por danos que 

sejam causados pelo uso de peças de reposição e acessórios não originais (veja 2.3.3). 
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Posição Denominação Posição Denominação 

1.1 Parte magnética compl. versão N 6.2 Cubo para rotor 3.2 

1.2 Parte magnética compl. versão C 7 Flange 

2 Placa de ancoragem 8 Chapa de atrito 

3.1 Rotor compl. (versão alumínio) 9 Anel de proteção contra poeira 

3.2 Rotor compl. (versão plástico) 10 Anel de ajuste 

4 Molas 11 Parafuso de fixação 

5 Destravamento manual compl. 12 Parafusos ocos 

5.1 Alavanca de destravamento 
manual 

13 Anel O-Ring 

6.1 Cubo para rotor 3.1   

 

 

Figura 6.1: 
Peças de reposição 
(Representação em 

corte) 

Versão N 

 

Versão C 
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