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1. MÔ TẢ SẢN PHẨM. 

1.1. Cấu tạo 

 

1. Housing: Vỏ bảo vệ máy 

2. Plates: Tấm 

3. Disk: Đĩa 

4. Hubs: Cổng kết nối động cơ Hubs 

5. Mrcro-Switches: Công tắc chuyển đổi 

6. Fixing Screws: Ốc cố định 

7. Hang release lever: Cần cảo thắng tay 

8. Transport screws: Ốc cố định máy sao cho đĩa thắng không bị xê dịch khi vận 

chuyển 

1.2. Nguyên lý hoạt động. 

Phanh của lò xo nén. Trong trường hợp không có nguồn điện, lò so cố định tại vỏ bảo vệ 

máy có tác dụng một lực lên tấm nhằm ngăn chuyển động của đĩa ma sát. Khi kết nối nam 

châm điện, từ trường tạo ra lực hút tấm đĩa, khiến nó giải phóng đĩa ma sát. Sự dịch chuyển 

của các tấm có thể được giám sát bằng cách dùng các máy dò. 
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1.3. Mô tả cụ thể (Labeled) 

 

 

Execution number: Số thực thi 

TUV Certificate number: Số chứng chỉ TUV 

Model: Mô hình 

Serial number: Số sê-ri 
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1.4. Kích thước cơ khí: 

 

Wires length: Chiều dài dây điện  

Air gap: lỗ hổng không khí  
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1.5. Các splines có sẵn. Các splines sau đây là tiêu chuẩn:  

 

Lưu ý: yêu cầu cho các phép đo lường khác  

Lưu ý về an toàn: Đảm bảo bánh răng đủ mạnh cho mỗi lần cung ứng 

1.6. Đặc điểm chung. 

 

STATIC TORQUE: Moment tỉnh 

DINAMIC TORQUE: Moment động 

MAXIMUM SPEED: tốc độ tối đa  

NOMINAL AIR-GAP: lỗ hổng không khí bình thường 

MAXIMUM AIR-GAP ADMISSIBLE: lỗ hổng không khí tối đa 

OVER-EXCITATION: Sự quá kích từ 
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VOLTAGE VDC: Nguồn điện một chiều 

CIRCUIT RESISTANCE: Mạch điện trở 

CONNECTION: sự kết nối  

POWER: điện năng  

GEAR FACTOR: Bánh răng 

SOUND LEVEL: cấp độ âm thanh 

WEIGHT: Trọng lượng  

EC- TIPE EXAMINATION: Giấy chứng nhận hợp chuẩn Châu Âu 

A3 EXAMINATION: Giấy chứng nhận A3 

1.7. Quy định theo pháp luật:  

UNE-EN 81.1:1999: Những quy định an toàn cho việc xây dựng và lắp đặt của các chiếc 

thang máy.  

Phần 1: Những thang máy điện tử  

Để phanh ăn khớp với bảng CE 95/16, nhà lắp ráp phải tuân thủ những điều kiện chung 

của việc ghép và sử dụng như đã được xác định trong chứng chỉ sát hạch loại CE được 

thiết lập bởi tổ chức xác định. 

1.8. Bảo hành  

Trừ khi có thỏa thuận cụ thể giữa Alzola và khách hàng thì các điều khoản của sự bảo 

hành sẽ là những điều do Alzola thiết lập trong báo giá.  

Bất kì sửa đổi nào hoàn tất trong phanh mà không cho phép của Alzola, như bất kỳ việc 

sử dụng nào của các thông số kỹ thuật được xác định bởi Alzola, gây ra việc ngăn chặn 

sự đảm bảo và bãi bỏ trách nhiệm của Alzola liên quan đến sự không phù hợp. 

1.9. Chứng nhận của sản phẩm  



CÔNG TY TNHH BENELIFTS ASIA 

 

8 
 

 

 

Brake: phanh  

Dust – cover: nắp cản bụi  

Identification label: Nhãn dán số ID máy  

Plastic tops for the retreat of the hand release screws: Các đỉnh bằng nhựa để tháo vít nhả 

tay 

Set screws with Groove washer: Đặt vít với máy rửa Groove 

Anti humidity sac: túi chống ẩm  

 

2. HƯỚNG DẪN AN TOÀN. 

2.1. Các ký hiệu được sử dụng. 

  

2.2. Hướng dẫn chung:  

 

Bất kỳ sự can thiệp nào phải được thực hiện bởi nhân viên có chuyên môn và theo quy 

trình của sổ tay hướng dẫn này. 

Danger - Warning: Nguy hiểm - cảnh báo  

Electrical hazar: Nguy cơ điện  

Information: thông tin  
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- Cài đặt phanh:  

 

- Bảo trì. 

Trong quá trình bảo trì, hãy đảm bảo rằng cơ chế dừng của thiết bị ở trạng thái nghỉ ngơi 

và không tồn tại bất kỳ rủi ro nào về việc cất cánh ngẫu nhiên.  

 

 

3. LẮP ĐẶT CƠ KHÍ. 

3.1. Trước khi cài đặt. 

Kiểm tra xem phanh có phù hợp với máy không. Xác minh trên nhãn, rằng sự hoạt động 

của độ căng và mô-men xoắn phanh phù hợp với nhu cầu. 

3.2. Công cụ 

 

Danger of entrapment: Nguy cơ mắc kẹt  

Electrical hazar: Nguy cơ về điện  

 

Danger of entrapment: Nguy cơ mắc kẹt  

Electrical hazar: Nguy hiểm về điện  

Falling of the elevator risk: Nguy cơ rơi thang máy  

 

Loctite 7063 or similar: Loctite 

7063 hoặc tương tự 

Scissors: cây kéo 

Allen key: khóa lục giác 

Screwdriver: Cái vặn vít 

Gauges: Đồng hồ đo 

Torque wrench: Cờ lê lực 
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3.3. Sự lắp đặt 

1º- Kiểm tra độ vuông góc giữa trục và nắp đỡ của phanh. 

 

Nguy hiểm: Không được treo phanh khỏi dây. Điều này có thể bắt nguồn từ các hư hỏng 

phanh hoặc làm phanh rơi xuống. 

2º- Khu vực phanh bị tẩy dầu mỡ: Việc làm sạch khiếm khuyết trên các bộ phận phanh có 

thể làm giảm mô-men xoắn tĩnh của máy. Chúng tôi đề xuất Loctite 7063 hoặc tương tự. 

Quy trình: áp dụng phun qua hai mặt đỡ của vật liệu ma sát. Lau sạch hai mặt bằng vải 

sạch. Và làm lại cho đến khi vải không bị bẩn. 

 

Danger in case of dirtiness: mối nguy hiểm trong trường hợp bẩn.  

3º- Lắp đĩa phanh. Việc điều chỉnh phải trượt và không có khe hở. 

 

Danger in case of clearance: nguy hiểm trong trường hợp có khe hở  

No contaminate the lining of the brake: không làm ô nhiễm lớp lót của phanh  

4º- Siết chặt phanh với các vít cố định thích hợp. 

3.4. Mô men xoắn. 

Mô-men xoắn rất quan trọng vì việc siết không đủ chặt có thể làm cho các trục phân tách 

di chuyển và truyền mô-men xoắn đến các bu lông và chúng có thể bị sờn.  

Chính vì vậy, nó được khuyến nghị nên sử dụng cờ lê động lực học. 
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Loại Vít Loại Mô-men xoắn (Nm) Vị trí 

M3-5.6   0.44 Công tắc vi mô  

M4-8.8 2.2 Bảng điều khiển công tắc vi mô 

M6-8.8  7.5 Cần nhả tay 

M8-8.8  18.2 Thả tay  

M10-8.8  36 Sửa chữa phanh 

M12-8.8  62 Sửa chữa phanh 

M14-8.8  99 Sửa chữa phanh 

M16-9.8  173 Cần nhả tay 

3.5. Các vít dùng vận chuyển và mở khóa. 

 

(Có nguy cơ rơi thang máy) 

1.1 Ốc vít được sơn màu đỏ. Chúng được dùng để cố định tấm với vỏ cuộn dây. Cần 

phải tháo ra trước khi cài đặt cơ khí. Việc siết chặt các ốc vít này gây ra hiện 

tượng mở khóa phanh. Không bao giờ được đặt như vậy vì để tránh gây tai nạn 

có thể xảy ra và gây nguy hiểm khiến thang bị rơi. Sau khi tháo chúng ra, hãy 

đặt lên đầu để tránh rơi các hạt bụi vào trong thắng. 

3.6. Định vị nắp đậy bụi. 

 

(Phải hoàn thành xong trước khi lắp đặt thang máy) 

Khi phanh được cố định, hãy đặt tấm che bụi lên. Nắp đậy tránh các hạt bụi rơi vào các bộ 

phận di động của phanh. Thận trọng: lối vào chất lỏng. 

Thận trọng: Các công tắc vi mô phải được che phủ vì chúng nhạy cảm với ánh sáng và bụi 

bẩn. (Xem phụ lục 9.4) 
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3.7 Định vị cần cảo thắng tay. 

Kiểu máy: 1. Cần nhả Bowden. 

       2. Cần nhả tay. 

1. Các mảnh của đòn bẩy. Đòn bẩy bowden 

 

Lever: Đòn bẩy 

Screw M6 x 12: Vít M6x12 

Self-locking nut M8: Đai ốc tự khóa M8 

Washer: Vòng đệm 

Axial bearing: Ổ chặn 

Bolt: Bu lông 

Nut: Đai ốc 

Cam: hình chiếu trên một bộ phận quay trong máy móc, được thiết kế để tiếp xúc trượt với bộ phận khác 

trong khi quay và để truyền chuyển động biến thiên hoặc biến thiên cho nó.     

***Dụng cụ:  
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Quy trình lắp đặt: Thắng EVO được cung cấp đòn bẩy từ nhà máy. Trong trường hợp này 

khách hàng cần cài đặt đòn bẩy, quá trình cài đặt như sau: 

Bước 1:  Xác định vị trí của thắng 

 

Bước 2: Tháo con ốc màu đỏ 

 

Bước 3: Bôi trơn và đưa vào ổ trục 

Bước 4: Siết chặt cam vào ổ chặn 

Bolt Tightening: Siết chặt bu lông 

Allen key: Khóa lục giác  

Torque Wrench: Cờ lê lực 
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Bước 5: Đặt bu lông siết chặt. Siết chặt bằng cờ lê mô-men xoắn 

Lưu ý: đối với mômen siết, xem bảng 3.1 

 

Bước 6: Đặt đai ốc. Các đòn bẩy không được nhô ra khỏi đai ốc. Lưu ú: Một trong các lỗ 

phải được dẫn đến đầu của phanh. 

 
 

Bước 7: Đặt cần gạt: Đặt 2 cần gạt ở cùng một vị trí 

Đảm bảo chuyển động tự do của đòn bẩy 
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Đòn bẩy phát hành tay. Với mô hình này thực hiện quá trình tương tự. 

 

 

4. Cài đặt điện 

4.1. Trước khi cài đặt 

 

4.2. Thiết bị 

Danger: Electrocution – Nguy hiểm: điện giật 

Danger: elevator – Nguy hiểm: thang máy 

rơi 

Danger: irreparable damages in the brake – 

Nguy hiểm: nguy hiểm không thể khắc phục 

đối với thắng 
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Screwdriver: tua vít 

4.3 Kết nối Phanh EVO là phanh của dòng điện một chiều. Phải ngăn chặn các đỉnh điện 

áp điều đó có thể làm hỏng các cuộn dây. Bạn nên đặt các cửa hàng biến thể có khả năng 

hấp thụ các đỉnh điện áp. 

 

Kết nối thắng: Phanh EVO có hai mạch điện độc lập. Họ chắc chắn phải được kết nối theo 

sơ đồ này: 

 

Kết nối công tắc vi mô:  

Kết nối không chính xác của công tắc vi mạch có thể gây ra những thiệt hại không thể khắc 

phục được cho chúng. Xem Phụ lục. Các sơ đồ kết nối máy dò là sơ đồ sau: 

Các vi mạch được trang bị đèn LED màu đỏ hiển thị microstate: 

- Phanh bị khóa: đèn LED sáng. 

- Phanh mở khóa: đèn LED tắt. 
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Fig.4: Diagram of micros connection: Sơ đồ kết nối vi mạch  

5. Kiểm tra các chức năng :  

 

Caution falling of the elevator risk: Nguy hiểm rủi ro rơi thang máy  

Đưa phanh vào hoạt động. Các tấm di động tự hút để máy chuyển động. 

Tắt phanh ngay lập tức trong trường hợp: 

- Phanh tạo ra tiếng ồn lớn trong quá trình kết nối / ngắt kết nối. 

- Trục không quay tự do khi nó đã được mở khóa. 

Xem chương 8 SỰ CỐ 

6. BẢO TRÌ  

Phanh EVO được thiết kế cho việc bảo trì tự do. Dù sao đi nữa thì nó được khuyến khích 

để xác minh các mục sau: 

 

Dịch:  
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Hoạt động  Tần suất  

Xác minh khe hở không khí  Nửa năm  

Xác minh vi mô Hằng năm 

Xác minh diện rộng  Hằng năm 

 

 

- Bất kỳ sự can thiệp nào phải được thực hiện bởi nhân viên có chuyên môn và sở hữu sổ 

tay hướng dẫn này. 

- Trong quá trình bảo dưỡng, hãy đảm bảo rằng cơ cấu phanh đã tắt và không tồn tại bất 

kỳ rủi ro bắt đầu ngẫu nhiên. 

- Bắt buộc phải lắp ráp và tháo gỡ bộ mã hóa theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

- Không làm hỏng dây trong quá trình bảo trì. 

- Các thiết bị này được thiết kế để làm việc trong môi trường khô ráo. Các mặt ma sát phải 

không có dầu mỡ hoặc bụi bẩn có thể thay đổi đặc tính của chúng.  

6.1: Xác minh khe hở không khí 

Hoạt động của phanh đối với máy không hộp số luôn tĩnh ngoại trừ trường hợp dừng khẩn 

cấp, vì vậy nó không phải là sự xói mòn của Ferodo. Khi phanh bị khóa, chèn đồng hồ đo 

giữa tấm di động và vỏ động cơ để kiểm tra khe hở không khí. Khe hở không khí quá mức 

có thể khiến nam châm điện không thể mở khóa phanh. (Xem mục 1.6) Trong trường hợp 

này, cần phải thay đổi đĩa.  

6.2 Xác minh công tắc vi mô 
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Khi bạn cắm / tắt phanh, đèn LED màu đỏ của công tắc vi mô phải thay đổi trạng thái của 

nó. Trong trường hợp điều đó không xảy ra, có thể cần phải điều chỉnh lại hoặc thay đổi. 

Xem mục 7.2 thay thế công tắc vi mạch. 

Xác minh độ sạch của công tắc vi mô. 

Xác minh rằng nắp che bụi điều chỉnh tốt để ngăn chặn các hạt hoặc ánh sáng chèn vào bên 

trong công tắc vi mô.  

6.3 Xác minh diện rộng. 

Kiểm tra điện trở: Kiểm tra xem điện trở của cuộn dây có đúng không. Giá trị thấp hơn là 

một tín hiệu cho thấy cuộn dây đã bị hỏng. Trong trường hợp này, là cần thiết để thay thế 

tất cả các phanh. Xem Mục 1.6. 

 

7. BỘ PHẬN THAY THẾ. 

Nó phải được coi là bộ phận thay thế, các bộ phận có thể được thay đổi trong thang máy 

mà không ảnh hưởng đến an toàn phanh. 

7.1 Thay thế đĩa. 

 

Cảnh báo: nguy cơ rơi thang máy 

Sự nguy hiểm của việc mắc kẹt.  

Khi việc lắp đặt đã được chắc chắn, hãy lắp các vít vận chuyển vào (các vít màu đỏ). Nếu 

không, phanh sẽ bị tháo rời. Lúc này phanh sẽ được mở khóa. 

Cắm cáp điện của phanh và các công tắc vi mô. 

Tháo các vít cố định khỏi phanh và tháo phanh ra. 

Giải nén đĩa để thay thế. Trong đó xuất hiện số sê-ri và kiểu máy. Với thông tin này yêu 

cầu khôi phục điều tương tự cho Alzola. 

Nếu không thể, sau khi thay thế, hãy xác minh hoạt động chính xác của các công tắc vi mô. 

Lắp ráp phanh theo hướng dẫn của mục 3.3. 
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7.2. Thay thế công tắc vi mô 

Sự cố của một hoặc cả hai công tắc vi mô gây ra điều đó, mặc dù thực tế là phanh hoạt 

động chính xác các thao tác, nó không phát hiện ra việc mở khóa của phanh và dừng cài 

đặt. 

Sự cố có thể do sự mất cân bằng của tuốc nơ vít hoặc do công tắc vi mô bị đứt 

- Công tắc vi điều chỉnh kém. Cắm phanh. Nới lỏng đai ốc khóa và vít điều chỉnh. Đèn đỏ 

sẽ tắt. Vặn chặt vít điều chỉnh cho đến khi bạn có thể thấy sự thay đổi trạng thái của vi. Sau 

đó siết chặt đai ốc khóa của vít điều chỉnh. 

Lái xe phanh nhiều lần để xác minh rằng nó hoạt động chính xác. (Làm theo quy trình Lắp 

đặt Điện được giải thích trong mục này) 

- Công tắc vi mạch bị hỏng: Thay thế công tắc vi mạch và lặp lại quy trình của hạng mục 

cuối cùng. 

Các thành phần: 

 

 

Cable - grand: ốc siết cố định 

Screws: vít  

Micros: vi mạch  

Screws M6x10: vít M6x10 

Staple:  

Các công cụ:  
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Quá trình cài đặt công tắc chuyển đổi (Micro-switches). 

 
- Bước 1: Vị trí công tắc chuyển đổi (Micro-switches). Đưa dây qua vỏ cuộn dây. 

- Bước 2: Vặn chặt vít M3x10 bằng cờ lê lực. (Xem mô men xoắn, bảng 3.1) 

 

 

 

 

 

Allen Key:  khóa lục giác  

10mm Opened wrench: Cờ lê 10mm  

Torque wrench: Cờ lê lực  
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- Bước 3: Đặt ốc siết cáp và siết chặt cho đến khi nó được siết cố định. (Để thay thế, hãy nới 

lỏng ốc siết cáp). 

Bảo vệ. Xem Cài đặt điện. Nó phải ngăn không cho dây căng ra. 

 

- Bước 4: Vặn ốc vít. 

 

Quy trình lắp đặt điện. 

Công cụ:  

Bước 1 – Cắm phanh. Nới lỏng và lấy các vít mở khóa ra. 

 

Bước 2: Vặn chặt vít điều chỉnh cho đến khi đèn micro tắt và đưa thước vào đo 0,15mm, giữa đĩa và đĩa 

di động, và tắt phanh 
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Bước 3: Nới lỏng vít điều chỉnh cho đến khi đèn sáng và sau đó siết chặt khóa của vít cố định. 

Bước 4: Cắm phanh và kiểm tra xem nếu micro thay đổi trạng thái của nó thậm chí với kích thước 

0,15mm phía trong . Plug the brake in, and check if the micro changes its state even with the gauge of 

0,15mm inside.  

 

Bước 5: Đặt một thước đo 0,10mm ở gần micro và giữa tấm di động và vỏ máy. Introduce a gauge of 

0,10mm somewhere near the micro and between the mobile plate and the 

housing. 

 

Bước 6: Đưa phanh vào hoạt động. Nếu nó không hoạt động, hãy điều chỉnh lại.  

Bước 7: Lặp lại quy trình tương tự với micro khác.  

 

7.3 Thay thế cảo thắng tay.  

Trích xuất bản. Để lắp ráp tấm mới, hãy làm theo quy trình phù hợp với 

mục 3.7 của sách hướng dẫn này. 
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8. Sự cố 

Lỗi Lý do Giải pháp 

Phanh không nhả *Điện áp sai được đo ở bộ chỉnh 

lưu 

*Khe hở quá lớn (Rotor mòn) 

*Cuộn dây bị gián đoạn 

*Công tắc vi mô bị hỏng 

*Công tắc chuyển đổi không tốt 

Áp dụng đúng điện áp 

Thay thế rotor 

Thay thế thắng 

Thay thế công tắc chuyển đổi 

Phanh chậm trong trường hợp 

cứu hộ khẩn cấp  

Phanh được chuyển mạch sang 

AC  

Chuyển một bên 

Chuyển sang chuyển mạch DC 

Phanh không mở khóa * Particles not let the coil 

housing movement 

Thay thắng 

Lực moment xoắn không đủ Bôi trơn đĩa Làm sạch mặt đĩa và thay thế đĩa 

Phanh quá ồn Khoảng cách quá lớn  Thay thế đĩa 

Phanh quá nóng Điện áp sai được đo ở 

bộ chỉnh lưu 

* Bị lỗi do đoản mạch 

* Áp dụng đúng điện áp 

* Thay thế đĩa. 

Cảo thắng tay quay ngược lại Không đủ moment xoắn Thắt chặt 
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PHỤ LỤC 

8.2 Kiểm tra loại EC. (Ví dụ về chứng chỉ. Mỗi mô hình có chứng chỉ riêng) 
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9.2. Mỗi mô hình có chứng chỉ riêng 
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9.3. Tờ khai hải quan 
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9.4. Các loại công tắc chuyển đổi 
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Những biện pháp phòng ngừa khác: 

Không thể kết nối vối công tắc khi mở điện của cảm biến sensor hoặc sensor bị sự cố. 

Không cài đặt được sensor trong trường hợp sau để ngăn chặn trục trặc: 

- Nơi có bụi hoặc bị tràn dầu 

- Nơi bị rò rĩ khí gas 

- Nơi gián tiếp hoặc tiếp xúc với nước, dầu hoặc hóa chất 

- Bên ngoài hoặc nơi có ánh sáng cực kỳ mạnh 

- Hãy chắc chắn rằng sử dụng Sensor dưới nhiệt độ của môi trường xung quanh. 

Sensor có thể phá hủy bởi các chất khí organic, acid, alkali, khí hidrocabon, 

aliphatic chloride, không thể để cảm biến tiếp xúc với hóa chất đó. 

- Đảm bảo rằng chiều dài của dây cáp điện kết nối với sản phẩm hơn 10m. 

 

Mọi thắc mắc Quý khách hãy liên hệ với chúng tôi qua: 

CÔNG TY TNHH BENELIFTS ASIA 

Địa chỉ: 115 Đường Nguyễn Thông, Phường 9, Quận 3 

Điện thoại: (028) 2253 8973 

Hotline: (+84) 938 188 247 - (+84) 903 621 585 

Mail: info@benelifts.asia 

Website: www.benelifts.asia 

 


