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1.     SQML ASANSÖR MOTORLARI HAKKINDA   

 

SQML asansör motorları, redüktörsüz kullanılan, halatlı asansör sistemleri için 

tasarlanmıştır. 

 

Makine, sabit mıknatıslı tork motoru, fren tertibatı, kasnak ve geri besleme elemanından 

oluşmaktadır.  

 

Patentli LiProKa motor prensibi sayesinde, hassas kontrol, düşük gürültü seviyesi, 

yüksek seyahat konforu ve kompakt tasarım elde edilir.  

 

Motorumuz TSE ve DIN standartlarına uygun malzemeler kullanılarak, ISO 9001 

sertifikasına sahip şirketimiz tarafından üretilmektedir. 

 

Sertifikalı fren mekanizması sayesinde, kabin güvenliği en yüksek seviyededir. 

 

Motorun üzerinde bulunan plakada verilen teknik bilgiler motorun doğru bir şekilde 

kullanılması için belirlenen sınırları gösterir. 

 

Makinenin kullanım ömrü 20.000 saattir. 

 

EMF, makinenin herhangi bir parçasında güvenliği ve performansı arttırıcı yönde 

değişiklik yapma hakkına sahiptir. 

 

Bu belgedeki tüm ürün isimleri ve markalar tescillidir. 
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2.     GENEL BİLGİLER    

 

2.1 Teknik Destek 

 

Herhangi bir konu ile ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz. 

 

EMFMOTOR 

Adres  Ramazanoğlu Mah. Sanayi Cad. No: 9 TR34906 Pendik / İSTANBUL / TÜRKİYE 

 Telefon  +90 216 595 19 00 

Faks  +90 216 595 19 01 

E-posta info@emfmotor.com 

İnternet 

sayfası 
www.emfmotor.com 

 

 

2.2 Genel 

 

Bu kullanma kılavuzu, asansör sistemini planlayan, kurulumunu yapan, devreye alan ve 

servis hizmeti veren, gerekli eğitime sahip personel için hazırlanmıştır. Lütfen kullanma 

kılavuzunu referans olarak kullanılmak üzere, kolayca ulaşabilmeniz açısından emniyetli 

bir yerde saklayınız. 

 

Kullanıcı, herhangi bir yaralanmayı ve tahribatı önlemek, makinanın yapacağı işi güvenli 

bir şekilde yapmasını sağlamak için, çalışan personelinin kullanım talimatını okumasını 

ve anlamasını sağlamakla yükümlüdür.  

 

Kullanma talimatında belirtilen konular dışında kalan, kullanım durumunda oluşabilecek 

herhangi bir olumsuzluktan EMF Motor San. ve Tic. A.Ş. kesinlikle sorumlu 

olmayacaktır. 

 

Kullanma kılavuzundaki bilgiler üçüncü şahıslar tarafından izinsiz kullanılamaz ve alıntı 

yapılamaz. SQML asansör motoru kullanım kılavuzu telif hakkı EMF Motor San. ve Tic. 

A.Ş. firmasına aittir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@emfmotor.com
http://www.emfmotor.com/
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3.     GÜVENLİK 

 

3.1 Genel Açıklamalar 

 

Bu kullanma kılavuzu ürünün güvenliği olduğu kadar kişisel güvenliğiniz açısından da 

önemli uyarılar içermektedir. Gerekli güvenlik önlemleri için lütfen genel güvenlik 

uyarılarını okuyunuz. Bu kılavuz,  kolayca ulaşabilmeniz açısından emniyetli bir yerde 

saklanmalıdır. 

 

 
 

UYARI!  
‘Uyarı’ işareti; gerekli önlemlerin alınmaması halinde motor hasar 

görebilir. 
 

 
 

DİKKAT! 
‘Dikkat’ işareti; önlemler alınmazsa yaralanmalar meydana gelebilir. 

 

 
 

MEKANİK TEHLİKE! 
‘Mekanik Tehlike’ işareti; dikkat edilmemesi durumunda iş kazaları 

meydana gelebilir. 
 

 
 

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ! 
‘Çarpılma Tehlikesi’ işareti; dikkat edilmemesi durumunda iş kazaları 

meydana gelebilir.   
 

 
 

MANYETİK ALAN UYARISI 
‘Manyetik Alan Uyarısı’ işareti; dikkat edilmemesi durumunda, yüksek 

manyetik alan etkisi oluşabilir. 

 

 
 

BİLGİ 
'Bilgi' işareti kullanıcı için tavsiyeler içermektedir. 

 

 

 
 

YÜKSEK SICAKLIK 
'Yüksek sıcaklık' işareti, motor yüzeyindeki sıcaklık nedeni ile yanık 

tehlikesi. 

 

3.2 Genel Uyarılar 

 

EMF motorları, ancak kullanılacakları platforma monte edildikten ve gerekli güvenlik 

önlemleri alındıktan sonra kullanıma hazır hale gelmektedir. Kurulum, onarım ve 

elektriksel bağlantılar sadece yetkin personel tarafından yapılabilir. 
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BİLGİ 
Devreye alma işleminden önce kullanma kılavuzu okunmalıdır. 

 

 

Motorun doğru, güvenli ve düzgün kurulumu asansör firmasının sorumluluğu altındadır. 

Motorların mekanik harekete yol açtığı unutulmamalıdır.  

 

Motorların sağlıklı ve güvenli çalışması açısından diğer tüm asansör aksamının ve 

asansör tesisinin yürürlükte olan norm ve yönetmeliklere uygun olarak tasarlanmış, imal 

ve monte edilmiş olması gerekmektedir. 

 

3.3 Kullanıcı Sorumlulukları 

 

Devreye alma, işletme, bakım, arızalar ile ilgili mekanik ve elektriksel olarak dikkat 

edilmesi gereken hususlar, kılavuzun ilgili bölümlerinde açıklanmaktadır.  
 

 
 

MEKANİK TEHLİKE! 
Motorların mekanik harekete yol açtığı unutulmamalıdır! 

Olası bir kazayı önlemek için motorun dönen parçalarının (kasnak ve 

halat gibi) etrafı uygun şekilde kapatılmalıdır. 
 

 
 

DİKKAT! 
EMF motorların bilinçsiz kullanımı, kişiler ve ekipmanlar için tehlike 

teşkil edebilir. Kurulum, devreye alma, bakım ve tamirat sadece eğitimli 

personel tarafından yapılmalıdır. 
 

3.4 Güvenlik Talimatları 
 

Motorun genel yapısı ve fren üzerinde,  çalışma özelliğini değiştirebilecek herhangi bir 

değişiklik yapılamaz. Motorların üzerindeki kırmızı mühürlü somunlara müdahale 

edilmesi durumunda motor garanti kapsamı dışında kalacaktır. Bu tür bir müdahale 

güvenlik açısından tehlikeli durumlara yol açabilir.Motor üzerinde kaynak işlemi 

yapılmamalı ve motor kaynak işlemi için toprak noktası olarak kullanılmamalıdır. Bu 

durum motorun magnetlerine ve rulmanlarına hasar verebilir. Motorlar aşırı kirlilik ve 

mekanik zorlamalardan uzak tutulmalıdır. 

 

 
 

UYARI!  
Hasarlı motorları kullanmayınız. 

 

 

Eğer motor elinize hasarlı olarak ulaşmışsa, hemen taşıyıcı firma ile irtibata geçilmelidir. 
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Aşırı kirlilik, toz, demir talaşı, yağ ve su benzeri sıvılar motor ve fren tertibatı üzerinde 

olumsuz etkiler yaratabilir, bazı durumlarda bu etkiler motorun bozulmasına yol açabilir. 

Bu nedenle motorlar belirli aralıklarla temizlenmeli ve motor yüzeyi bu etkenlerden 

korunmalıdır. 

 

Motor sürücü olmadan doğrudan şebekeye bağlanmamalıdır! Uygun sürücüye bağlanan 

motor tüm güvenlik önlemleri alınmadan ve gerekli sürücü ayarları yapılmadan asla 

çalıştırılmamalıdır. Asansör tesislerinde tüm metal aksamın topraklanması zorunludur. 

Toprak bağlantısı motor sürücüsüne bağlı olmalıdır. Topraklama hattı mutlaka nötr 

iletkeninden ayrı olarak çekilmiş olmalıdır. Motor kablosu 25 metreden fazla 

olmamalıdır. 

 

 
 

DİKKAT! 
Her motor için sürücü (inverter) ayarları ve enkoder açısının tanıtılması 

işlemi ayrı ayrı yapılmalıdır. Aksi takdirde tehlikeli ve kontrolsüz 

hızlanma hareketleri oluşabilir.  

 

Uluslararası ve ulusal renk kodu yönergelerine göre NÖTR hattı mavi, TOPRAK hattı 

da yeşil-sarı olmalıdır. 

 

Statorda oluşabilecek kısa devre durumlarında elektrik çarpması riski vardır. Motor 

üzerinde yapılacak her türlü çalışmadan önce, motora bağlı elektrik sisteminin enerjisi 

kesilmelidir.  

 

Motor kablolarında hasar gözlenirse, enerjiyi kesene kadar kablolara dokunulmamalı, 

öncelikle enerji kesilip sonra kablo değiştirilmelidir.  

 

Soğumadan motorun gövdesine dokunmak yanıklara neden olabilir. Motorun çalışması 

sırasında aşırı ısınma (100 °C) ve olağan olmayan gürültüler meydana gelirse, motor 

hemen devre dışı bırakılmalıdır. Olası motor arızaları bölümüne bakıp, gerekirse üretici 

firma ile irtibata geçilmelidir. 

 

Motorun yüzeyleri temiz tutulmalıdır. Motor yüzeylerindeki yetersiz ısı iletimi 

motorların ömrünü azaltır. Önlem alınmaması halinde motorda hasarlar meydana 

gelebilir. Motor ısı sensörü gerekli koruma devresine mutlaka bağlı olmalıdır. 

 

 
 

MANYETİK ALAN UYARISI 
Yüksek Manyetik Alan! 

Kalp pili taşıyan personelin motora 0,5 m’den fazla yaklaşması 

sakıncalıdır. 
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Manyetik alanın çekim kuvveti ihmal edilmemelidir, motorlara manyetik alandan 

etkilenecek cihazlar ya da aletlerle yaklaşılmamalıdır (saat, dijital cihaz, demir veya 

çelik aletler). 

 

4.     DEPOLAMA ve NAKLİYE 

 

 
 

UYARI!  
Motorun üzerinde herhangi bir hasar görülürse, çalıştırılmamalıdır. 

Motorun paketini kontrol ediniz, eğer nakliye sırasında oluşmuş 

olabilecek bir hasarla karşılaşırsanız, nakliye şirketine durumu bildiriniz. 

Nakliye sırasında oluşabilecek hasarlar garanti kapsamının dışındadır! 

Aşırı derecede titreşim ve ani yüklenmelerden kaçınınız. 

 

4.1 Depolama 

 

Paketin üzerindeki depolama uyarılarını dikkate alınız. Depolama alanları nemden 

arındırılmış ve ısı dengesi sağlanmış olmalı, kimyasal tepkimeye girmeyecek ortamlarda 

depolanmalıdır. Motor, montajı yapılana kadar orijinal paketinde, paslanmaya neden 

olabilecek rutubetli ortamlarda depolanmamalıdır. 

 

Depolama süresi çok uzun olmamalıdır ( En fazla 1 yıl önerilmektedir). Montajdan önce 

eğer varsa frenler çektirilmeli ve mil elle çevrilmelidir. 

 

4.2 Nakliye 

 

Tork motorlarını ambalajlarından çıkartarak depolamayınız veya başka bir noktaya 

nakletmeyiniz. 

 

Hasar görmüş ambalajlar hemen değiştirilmelidir. Eğer motorlar düzgün olarak 

paketlenmemişse, ani darbelere karşı korumalı değildir. Tehlikeli ve ani hareketler 

kazalara neden olabilir. 

 

Nakliye sırasında, emniyetli ayakkabı ve eldiven kullanınız. Personelin taşıyabileceği 

maksimum ağırlıklar göz önünde bulundurulmalıdır. Motor ve diğer ekipmanlar  

13 kg’dan daha ağır olabilir. İndirme, bindirme ve taşıma sırasında yalnızca yeterli 

kapasitedeki kaldırma gereçlerini kullanınız. 

 

Calaskal ile kaldırmada, yalnızca gövde üzerindeki taşıma gözlerini kullanınız. 

Nakliyede, indirme, bindirme sırasında, motora halat veya zincirler ile zarar 

verilmemesine, özelliklede fren tertibatı ve enkoder tertibatına ani darbeler gelmemesine 

dikkat edilmelidir. 
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5.     TEKNİK BİLGİLER 

 

5.1 EMF SQML100 Serisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Motor ölçüleri için ayrıca verilen Ek-A’ya bakınız. 
 Güncel motor ölçülerini www.emfmotor.com da bulabilirsiniz. 

 

 

 

5.2 EMF SQML 132 Serisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Motor ölçüleri için ayrıca verilen Ek-A’ya bakınız. 
 Güncel motor ölçülerini www.emfmotor.com da bulabilirsiniz. 
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5.3 EMF SQM L160 Serisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Motor ölçüleri için ayrıca verilen Ek-A’ya bakınız. 
 Güncel motor ölçülerini www.emfmotor.com da bulabilirsiniz. 

 

 

5.4 EMF SQML200 Serisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 Motor ölçüleri için ayrıca verilen Ek-A’ya bakınız. 
 Güncel motor ölçülerini www.emfmotor.com da bulabilirsiniz. 

 

5.5 Klemens Bağlantı Resmi 
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Resim-1 

 

Bakınız 7.1 Motor Bağlantısı 

 

5.6 Koruma Sınıfları 

 

Motor   IP54 

Enkoder(Montajlı iken) IP64 

Fren(Elektriksel) IP54 

Fren(Mekanik)  IP10 

Fren(Mikro anahtar) IP67 
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5.7 Plaka Açıklaması 

 

 

 
Resim-2 

 

 

 
Resim-3 
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6. KURULUM 

 

6.1 Genel 

 

Motorun kurulum, elektriksel bağlantı ve devreye alma sorumluluğu taahhüt firmasına 

aittir ve sadece eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Motorla ilgili herhangi bir 

sorunla karşılaşıldığında EMF ile irtibata geçiniz. 

 

 
 

UYARI!  
Asansör motoru ve donanımları üzerinde yapılan müdahaleler motorun 

garanti kapsamı dışına çıkmasına sebep olur. 

 

Kuruluma başlamadan önce motor, nakliyede oluşabilecek hasarlara karşı kontrol 

edilmelidir. 

 

Motorun bulunduğu ortam sıcaklığı 0-40°C arasında olmalı, aşırı nem veya su motorda 

istenmedik arızalara neden olabilmektedir. 

 

Motor mekanik patentli freni TÜV (ABV 766 / 2) sertifikalıdır ve ayarları fabrikamızda 

yapılmalıdır. Müşterinin ayrıca ayar yapmaması gerekmektedir. 

 

 
 

DİKKAT! 
Özellikle frenin üzerindeki ayar vidalarına müdahale edilmesi durumunda 

frenin düzgün çalışmama ve güvenlik sorunları oluşturma riski vardır. 

Motor frenine yapılacak herhangi bir müdahale, ürünün garanti kapsamı 

dışına çıkmasına sebep olur. 

 

 

6.2 Kurulum Önerileri 

 

Motor ve sürücüsü montajı uygun bir yapı içinde veya kapalı asansör kabininde yapılmış 

olmalı ve çalışma esnasında motorun üzerine aşırı toz, sıvı (su, yağ vb.) ve yabancı 

cisimlerin gelmesini engelleyecek şekilde konumlandırılmalıdır. (Bakınız Bölüm 5.6) 

Motor etrafında hava akımının dolaşabilmesi için yeterli boşluk bırakılmalıdır. Duvar ve 

motor freni arasında gerekli durumlarda enkodere ulaşabilmek için en az 150 mm boşluk 

bırakılmalıdır.  

 

Motor üzerinde kaynak işlemi yapılmamalı ve motor kaynak işlemi için toprak noktası 

olarak kullanılmamalıdır. Bu durum motorun mıknatıslarına ve rulmanlarına hasar 

verebilir. 
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UYARI!  
Motorun montajı sırasında klemens kapağı kapalı tutulmalıdır. Klemens 

kapağı açık iken yapılacak çalışmalarda klemens içine yabancı cisim 

girme olasılığı vardır. 

 

 

Motoru yerine monte ederken uygun kaldırma gereçleri kullanılmalıdır. Kurulum 

esnasında levye, çekiç ve benzeri aletler kullanılmamalıdır. Özellikle motorun enkoder 

elemanı hassas elektronik ve mekanik bir yapıda olduğundan darbe görmemeli ve motor 

mili ani darbelere maruz kalmamalıdır. Motor yatay olarak veya yan bağlanabilir. Yan 

bağlantı şeklinde motorun altta kalan tarafı mutlaka desteklenmeli ve sabitleme 

cıvataları, kesme kuvvetine maruz bırakılmamalıdır. 

 

Eğer kasnak üzerinde kullanılandan fazla halat kanalı varsa halatlar kasnağı ortalamalı 

veya motora yakın kanallar kullanılmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Resim-4 

 

Elektrik bağlantısı, motor klemensi bağlantı şemasına göre (bakınız bölüm 7.1) 

yapılmalıdır. Motor besleme ve fren elektrik bağlantısı kablo kanalı içine alınmalı, 

enkoder kablosu ise ayrı olarak başka kablo kanalından geçirilmelidir. Enkoder’ın 

elektriksel parazit almaması için güç kablosu ile yan yana geçirilmemelidir. 

 

 
 

ELEKTRİK ÇARPMA TEHLİKESİ! 
Yangın ve elektrik çarpması riskine karşı, motor yağmur suyu veya 

sıçrayan suya maruz bırakılmamalıdır. Islak elle motora 

dokunulmamalıdır. Motor üzerinde herhangi bir çalışma yapmadan önce, 

sistemin ana besleme şalterini kapatınız. Motor ve sürücüsü enerjili iken 

kablolara kesinlikle müdahale etmeyiniz. 

 

Motora giden güç kabloları toprak bağlantılı ve ekranlı tipte olmalı, ekran ve toprak 

bağlantısı, motorun topraklamasına bağlanmalıdır. 
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6.3 Motorun Montajı 

 

Motor, platforma 4 cıvata ile sabitlenmelidir. Bu cıvatalarda mutlaka kilitli rondela 

kullanılmalıdır. 
 

SQML100 tipi motorlar 4 adet M16 8.8civata ile çalışma zeminine sabitlenmelidir. 

Cıvataların sıkma torku 210 Nm’dir. Sabitleme cıvataların sıkma derinliği en az 36 mm 

en fazla 57 mm olmalıdır. 
 

SQML132 tipi motorlar 4 adet M16 8.8 cıvata ile çalışma zeminine sabitlenmelidir. 

Cıvataların sıkma torku 210 Nm’dir. Sabitleme cıvatalarının sıkma derinliği en az 36 

mm en fazla 57 mm olmalıdır. 
 

SQM160 tipi motorlar 4 adet M16 8.8 cıvata ile çalışma zeminine sabitlenmelidir. 

Cıvataların sıkma torku 210 Nm’dir. Sabitleme cıvataların sıkma derinliği en az 36 mm 

en fazla 57 mm olmalıdır. 
 

SQM200 tipi motorlar 4 adet M18 8.8 cıvata ile çalışma zeminine sabitlenmelidir. 

Cıvataların sıkma torku 290 Nm’dir. Sabitleme cıvataların sıkma derinliği en az 36 mm 

en fazla 57 mm olmalıdır. 
 

Cıvatalar tork anahtarı ile yukarıda belirlenen 

torklarda sıkılmalıdır. Motorun montaj zemini 

oluşacak güce dayanacak rijitlikte ve sağlamlıkta 

olmalıdır. Montaj yüzeyindeki eğiklik maksimum 

0,1 mm’yi geçmemelidir. Oluşabilecek 

vibrasyonları sönümlemesi için kurulumda kauçuk 

tamponlar kullanılmalıdır.  

 

6.4 Halat Koruma Kilitlerinin Montajı 

 

Kasnak ve saptırma kasnağı EN 81-1 standardına uygun olarak üretilmiştir. Halat seçimi 

de bu standarda uygun olarak yapılmalıdır. 

 

 
 

UYARI!  
210 mm kasnaklarda kullanılan halatlar üretici sertifikasına sahip olmak 

zorundadır. 

 

Halat koruma kilitleri, halatın kasnak kanallarından çıkmasını engeller. Halat koruma 

kilitleri, halatın takılmasından önce sökülmelidir. Halat koruma kilitleri, halattan 2-3 mm 

mesafeye ayarlanmalı ve sabitlenmelidir. 
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6.5 Enkoder Bağlantısı 

 

Motor enkoder geri besleme ile çalıştırılmalıdır. Motoru kesinlikle doğrudan şebekeye 

bağlayarak çalıştırmayınız. 

 

Motor arkasındaki enkoder üzerinde hazır 5 metrelik kablosu ile gelmektedir. Enkoder 

kablo bağlantı uçları aşağıda verilmiştir. Kullandığınız motor sürücüsünün enkoder 

girişine, şemada verildiği gibi ve kablonun ekranlaması bağlanacak şekilde yapılmalıdır. 

 
 

UYARI!  
Elektronik devrenin düzgün çalışması için, motorun ve sürücünün 

topraklamasının uygun standartta olduğunu kontrol ediniz. Binada ayrı 

topraklama hattı olmalı ve bu toprak hattı uygun kesitte kablo ile sisteme 

bağlanmalıdır. 

 

ECN413 (EnDat) Bağlantı Tablosu 

 

 
 

Up: +5VDC Besleme 

 

ERN487 (SinCos) Bağlantı Tablosu 

 

 
Up:+5VDC Besleme 
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7.     DEVREYE ALMA 

 

Devreye alma işleminden önce, SQML asansör motorunun montajı, önceki bölümlerde 

anlatılan koşullara dikkat edilerek yapılmış olmalıdır. 

 

Kullanılacak sürücünün özellikleri, motorun etiketinde verilen değerler ile uyumlu 

olmalıdır. Sürücünün durumunu güç bağlantısı yapmadan önce kontrol ediniz. Herhangi 

bir arıza halinde kurulum yapmayınız. 

 

Ortam koşulları: 

• Motor ve sürücü montajı uygun bir yapı içinde veya kapalı asansör kabininde yapılmış 

olmalıdır. 

• Koruma sınıfına uygun kurulum yapılmalı. Motorun üzerine yabancı maddeler 

düşmemelidir. (Bakınız bölüm 5-6) 

• Motoru patlayıcı ortamda çalıştırmayınız. 

• Sıcaklık 0 ile 40 °C arasında olmalıdır. 

• Nem oranı, çiğ oluşmaması açısından 95% in üzerinde olmamalıdır. 

• Deniz seviyesinden yüksekliği 1000 m’yi aşmamalıdır. 

 

7.1 Motor Bağlantısı 

 

 
 

UYARI!  
Motor, sürücü olmadan doğrudan şebekeye bağlanmamalıdır! Motor 

sürücüsü (driver) ile bağlantı yapılırken, motor U,V,W toprak bağlantıları 

ekranlı kablo ile motor akımına uygun kesitte kablo ile yapılmalı, ekran 

bağlantısı motor ve sürücüye bağlanmalıdır. 

 

Maksimum kablo uzunluğu, uygun kesitteki kablo ile kullanıldığında 25 metredir. 

 

Motor besleme kablolarında U, V ve W fazları hem motor tarafında hem de sürücü 

tarafında aynı sırada bağlanmalıdır. Fazların yanlış bağlantısı motorun ters yönde 

ve/veya kontrolsüz hareket etmesine neden olabilir. 

 

Sürücü motor kontaktörünü, motor akım çekmediği zaman bıraktırılmalı ve tekrar 

çalışmada motora akım vermeden önce çektirilmelidir.Aksi halde özellikle sıfır hızda 

motorda akım var iken, motor kontaktörünün çektirilmesi, sürücünün ve kontaktörün 

arızalanmasına neden olabilir. 

 

Motorlarda ısıl koruma için kullanıcı talebine göre termostatik anahtar PTO (Klixon, 130 

°C, maksimum elektriksel değerler 250VAC / 2A / cos= 1)  bulunur. Motor ısı elemanı, 
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asansör güvenliğini tehlikeye sokmayacak güvenlik tertibatına bağlı olmalı ve ısı sınır 

seviyesinin üzerine çıkması durumunda sistemi durdurmalıdır. 

 

 
 

UYARI!  
Motor termal koruması (Klixon kontaktörü) güvenlik sistemine bağlı 

değil ise, motorun aşırı ısınması durumunda ısıl koruma devreye 

girmeyecektir. Bu durum motorda kalıcı hasar meydana getirebilir. 

 

 

Motor sargı ısı sensörü ve fren bağlantıları aşağıdaki resme göre yapılmalıdır. 

 

 
Resim-5 

 

 

7.2 İlk Çalıştırmadan Önce 

 

Motoru ilk defa devreye almadan önce aşağıdaki konuları kontrol ediniz. 

 

• Mekanik montaj ve elektrik bağlantıları uygun şekilde tamamlanmış olmalı. 

• Fren besleme devresinin uygun voltajda ve yeterli akımı verebilecek değerlerde olmalı. 
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• Motoru besleyecek sürücünün uygun akım ve voltaj değerlerinde ve sürücünün 

kullanım kılavuzunda yazan uyarılara dikkat edilmiş şekilde bağlı olmalı.  

• Motorun termostatik anahtarının doğru bağlandığını kontrol ediniz. 

• Uygun yalıtım ve işletme koşulları sağlanmış olmalı. 

• Motor yatay düzlemde ve ilgili bölümdeki uyarılara uygun olarak monte edilmelidir. 

• Güvenlik devreleri çalışır durumda olmalı. 

• Artık montaj malzemeleri ve yabancı cisimler kaldırılmış olmalı. 

• Güvenlik kontaktörü bağlı olmalı. 

• Halat korumaları bağlı ve çalışır konumda olmalı. 

• Kablo girişleri kapatılmalı. 

• Ağırlıklar, motor etiketindeki yük değerlerine uygun olarak hesaplanmış olmalı. 

• Motor etiket bilgilerine uygun işletme koşulları sağlanmış olmalı. 

• Sürücü (inverter) ayarlarında, enkoder açısı sürücüye hesaplatılmalı, bu işlem 

yapılmadan motora kesinlikle hareket verilmemelidir. 

 

Belirtilen kontroller dışında, işletmenin getirdiği koşullara uygun diğer kontroller, yetkili 

personel tarafından yapılmış olmalıdır. 

 
 

UYARI!  
Enkoder tanıtımı; yüksüz, halatlar boştayken ve dönerek yapılmalıdır. 

Aksi takdirde motor zarar görür ve garanti kapsamı dışına çıkar. 

 

 

7.3 Enkoder Bağlantı Hususları 

 

 
 

DİKKAT! 
Unutulmamalıdır ki motor faz sırası, enkoderin ofset açısı ile doğrudan 

ilgilidir. Fazlardaki değişiklik, enkoder açısının değişmesine ve motorun 

kontrolsüz ve aşırı hızda çalışmasına neden olabilir. 

 

Bölüm 6.5 Sürücü bağlantısı Enkoder Bağlantı şemasındaki renk kodlarına göre 

yapılmalıdır. Enkoder kablosunun ekranı, sürücü tarafına da bağlanmalıdır. Sistemdeki 

bir topraklama hatasının enkodere ve sürücüye zarar verme olasılığı vardır. 

 

Motoru çalıştırmadan önce, sürücüde anlatılan prosedürlere uyarak, enkoder ofset açısı 

belirlenmelidir. Enkoder açısı, sürücü tarafından tanınmadan motor çalıştırılmamalıdır. 

 

Sürücü tarafından belirlenen açı ile gerçek enkoder açısı, enkoderin mekanik olarak 

sökülüp takılması sırasında değişeceğinden, söküp takma işleminden sonra açı, mutlaka 

sürücüye yeniden tanıtılmalıdır. 

 

Verilen 5 metre kablo boyunun yetersiz kalması ve ek kablo ihtiyacı duyulması 

durumunda yapılacak ekin klemensle ya da elle bükerek yapılmaması, mutlaka uygun 
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bağlantı soketleri ile ya da lehimlenerek yapılması gerekmektedir. Kullanılacak ek kablo, 

enkoderin orijinal kablosu ile uygun özellikte ve kesitte olmalı, ek yerlerindeki yalıtımlar 

uygun olmalıdır. Toprak bağlantısı mutlaka bağlanmalıdır. 

 

7.4 Enkoder Değişimi: 

 

Enkoder değişimi aşağıda anlatılan şekilde yapılmalıdır. Aksi halde, motorda uygun 

çalışmama, kararsızlık, titreşimler ve enkoderin çabuk arızalanması gibi sorunlar 

oluşabilir. 

 

 
Resim-6 

 

Sökme işlemi: 

 

1- 2 mm alyan anahtar kullanılarak enkoderin sabitleme çerçevesi 2-3 tur gevşetilir. 

2- Enkoderin koruma kapağı çıkartılır. 

3-4 mm alyan ile enkoderin sabitleme civatası (M5x47) 1-2 tur gevşetilir. 

4- M10x25 cıvata yardımı ile çektirme yaptırılarak enkoder gevşetilir.  

5- İçindeki M5 cıvata çıkartılarak enkoder yuvasından çıkartılır. 

 

 
 

BİLGİ 
Sökme işlemi sırasında, enkoder elle zorlanarak çıkarılmamalıdır. 

 
 

Resim-7 
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Takma işlemi: 

 

 
 

1- Enkoder yuvaya elle yerleştirilir, M5x47 cıvata ile sabitlenir. Enkoderin ileri-geri 

hareketi el ile kontrol edilmeli ve hareket etmediği görülmelidir.  

(Sıkma torku maksimum 5 Nm olmalıdır.) 

2- Enkoder koruma kapağı yerine takılır. 

3- Enkoder çerçevesinin cıvatası 2 mm alyan ile sıkılmalı, el ile dönme hareketi kontrol 

edilmeli, dönme hareketinin olmadığı görülmelidir.  

(Sıkma torku maksimum 1,25 Nm olmalıdır.) 

 

 
 

DİKKAT! 
Yeni enkoder takıldıktan sonra sürücü üzerinden enkoderın ofset açısı 

yeniden ayarlanmalıdır. Ayarlanmaması durumu motorun kontrolsüz ve 

aşırı hızda çalışmasına neden olabilir. 

 

 
 

UYARI!  
Enkoder hassas elektronik bir ekipman olduğundan aşırı zorlanmalara 

veya darbelere maruz bırakılmamalıdır. 
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7.5 Mekanik Fren 

 

EMF motora bağlı mekanik frenler ile ilgili teknik veriler aşağıdaki gibidir. Frenlerde 

iki bobin bulunur ve her bobin için voltaj değerleri verilmiştir. 

 

Frenler paralel olarak 207VDC +/-10% (Overexcitation tipleri 104VDC +/-10%) tolerans 

ile çalışır. Aşırı gerilimi engellemek için fren uçlarına uygun değerde varistör 

takılmalıdır. Her fren bobini için birer mikro anahtar vardır ve normalde kapalı (NC) 

veya normalde açık (NO) kontak uçları ile motor fren izleme sistemine bağlanmalıdır. 

Diğer güvenlik önlemleri yanı sıra,  mikro anahtarlar, sürücünün motoru çalıştırıp 

çalıştırmayacağına karar vermesine yardımcı olur. Fren açılmamışsa sürücü motorunu 

enerjilendirmeyip, ani aşırı akımları ve frenin yıpranmasını engeller. Fren açık komutu 

gelmesi durumunda ise sürücü motoru kumanda etmeyi sürdürmelidir. 

 

 
 

DİKKAT! 
Motor mekanik freni ile ilgili değişim ve bakım, yetkili personel 

tarafından yapılmalıdır. Uygun olmayan yedek parçaların kullanımı 

frenin düzgün çalışmamasına neden olabilir. Elektromanyetik frenin 

doğru kullanılmaması, üzerinde modifiye işlemi yapılması, ilgili güvenlik 

standartları ve montaj şartlarına dikkat edilmemesi durumu tehlikeli 

sonuçlara yol açabilir. 

 

 

Mekanik frenler motor hareket halinde değil iken devreye girip çıkmalıdır. Bu 

elektromanyetik frenler, senkron asansör motorlarında statik uygulamalar için dizayn 

edilmiştir. Statik frenleme kullanıldığı için frenin balatalarının aşınma durumu minimum 

düzeyde olacaktır.  

 

Freni bırakmadan motorun hareketlenmesi veya motor durmadan frenin bırakılması fren 

disklerinin aşınmasına ve konfor kaybına neden olabilir. Frenler %60 çalışmada kalma 

oranıyla ve 1 saatte 200 kere açılıp kapama ya kadar çalışabilir. Sadece kuru ortamlarda 

çalıştırılmalıdır. Yağ, toz, sıvı v.b. maddelere maruz kalırsa, tork kaybı yaşanabilir. 

 

 

 
 

BİLGİ 
Fren açma-kapama kontaktör bobini besleme devresine AC diod konması 

tavsiye edilir. 

 

Frenler -5°C ile +45°C arası ortam sıcaklığında çalışabilir, maksimum fren sıcaklığı 

+155 °C’dir. 
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7.6 EN81-1 e göre Fren Test Prosedürü: 

 

EN81-1 standardına göre fren testi, kabin, kuyunun orta noktasında iken yapılmalıdır. 

 

 
 

DİKKAT! 
Test işlemleri sadece yetkili ve işlemi yapabilecek nitelikteki personel 

tarafından yapılmalıdır. Test işlemi sırasında gerekli güvenlik önlemleri 

alınmalıdır. 

 

Aşırı Yükte Fren Testi: 

 

Asansörün taşıma kapasitesinin %125’i oranında yüklenen kabin, aşağı yönde nominal 

hızında hareket halinde iken, motorun ve frenin enerjisinin kesilmesi ile yapılır. Test 

sırasında motor frenleme devresi devre dışı bırakılmalıdır.  

 

Tek Fren Testi: 

 

Tek fren testinde, frenlerden biri sürekli açık tutulmalı ve diğer frene kumanda 

edilebilmelidir. Tek fren sürekli açık olacağından güvenlik devresinin sistemi 

çalıştırmama durumu unutulmamalıdır. Test sırasında motor uçlarına bağlı motor 

frenleme devresi devre dışı bırakılmalıdır. 

 

 
 

DİKKAT! 
Test sırasında asansör sürekli izlenmeli, kabinde bir yavaşlama 

gözlenmez ise devre dışı olan fren devresi de acilen devreye alınmalıdır. 

Testi yaparken anlatılan şartların güvenlik içinde yapılması için gerekli 

şartlar sağlanmalı, anlatılan kumanda işlemlerinin yapılabilmesi için el 

altında gerekli kumanda butonlarının bulunması gerekmektedir. 

 

Kabin taşıma kapasitesiyle yüklenerek,  aşağı yönde nominal hızında hareket halinde 

iken, motorun ve frenin enerjisinin kesilmesi ile yapılır. 

 

7.7 Fren Mikro Anahtar Testi 

 

Frene bağlı mikro anahtarı kontrol ediniz. Mikro anahtarların, normalde açık veya 

normalde kapalı kontaklarının, kullanılacak güvenlik sistemine göre testinin yapılması 

ve herhangi bir arıza durumunda asansörü devre dışı bırakacak şekilde ayarlanması 

gerekmektedir. 

 

 

 



 www.emfmotor.com 23 

 

7.8 Yarı Yük Testi 

 

Kabin yarı yükte iken, sürücü ile aşağı ve yukarı hareket verildiğinde,  kuyunun orta 

noktasından geçerken, inişte ve çıkıştaki akım farkı, %10 ’u aşmamalıdır. 

 

7.9 Acil Kurtarma 

 

 
 

DİKKAT! 
Acil kurtarma işlemi sadece yetkili ve işlemi yapabilecek nitelikteki 

personel tarafından yapılmalıdır. 

 

 

 
 

BİLGİ 
Redüktörsüz motorlarda, elle kurtarma işlemi için çok yüksek seviyede 

kuvvet gerekir, çünkü redüktörün sağladığı kuvvet düşüşü yoktur. 

 

Elektrik kesintisi durumunda kurtarma mutlaka, asansör panosundaki ve sürücü vasıtası 

ile yapılan otomatik kurtarma kontrolü kullanılmalıdır. Bu kontrol bir UPS veya akü 

sistemi vasıtası ile sürücü üzerinden, kabini düşük hızda uygun kata getirerek yolcuların 

emniyetli bir şekilde tahliye edilmelerini sağlar. 

 

Ancak, bu sistemin arızalanması veya devre dışı kalması durumunda acil kurtarma işlemi 

yapılmalıdır. Bu işlem taşınabilir bir güç kaynağı ile yapılır. Motor fazlarına bağlı 

frenleme devresi aktif edilerek ve mekanik fren güç kaynağı vasıtası ile çektirilerek 

kabinin ağır olan tarafa doğru kontrollü olarak hareket etmesi sağlanır. Bu esnada kabin 

düşük hızda hareket etmelidir. Kontrolsüz bir hızlanma gözlenirse mekanik fren acilen 

devreye sokulmalıdır. Kurtarma işlemi yapılırken kabin hızı 0,63m/s’yi geçmemesi 

gerekir. Bakınız bölüm 7.10. 

Mekanik kurtarma işlemi ise, ancak acil kurtarma için başka çare kalmaması durumunda, 

otomatik kurtarma ve taşınabilir güç kaynağı yöntemlerinin kullanılamadığı durumlarda 

yapılabilir. 

 

Mekanik kurtarma sistemi asansör sistemine hakim, yetkin ve 

eğitimli personel tarafından yapılmalıdır. Mekanik kurtarma 

esnasında motor uçlarına bağlı motor frenleme devresinin 

çalıştığından emin olunmalıdır (bakınız 7.10). Aksi takdirde 

kabin ağır olan tarafa doğru kontrolsüz bir şekilde hızlanmaya 

başlayacaktır.  

Resim-8 
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Mekanik kurtarma, istenmeyen hareketleri önleyebilmek açısından kontrollü olarak 

kabin hızı gözlenerek yapılmalıdır. Kurtarma işlemi yapılmadan önce bu durum dikkate 

alınarak, gerekli önlemlerin alınmış olması gerekmektedir. 

 

 
 

DİKKAT! 
Mekanik kurtarma işleminde motorun kontrolsüz hızlanmasını 

engellemek için frenleme devresinin bağlı ve çalışır durumda olduğundan 

emin olunmalıdır. Bu frenleme devresi çalışmıyorsa mekanik kurtarma 

işlemi yapılamaz! Motor frenleme devresi devrede olsa da, kabin 

gözlenerek kurtarma işlemi yapılmalıdır. Ani hızlanmalarda fren devreye 

sokulmalıdır. 

 

 

 
 

DİKKAT! 
Mekanik kurtarma kolları, yetkili olmayan veya dışarıdan birinin 

müdahale edemeyeceği, güvenli bir noktada muhafaza edilmelidir. Aksi 

takdirde, oluşabilecek kazalardan EMF Motor A.Ş. sorumlu değildir. 

 

7.10 Kurtarma Kolu ve Frenleme Devresi 

 

Kata getirme kurtarma işlemi ups veya akü kullanılarak motor sürücü aracılığı ile 

yapılmalıdır. Sistemin arızalanması durumunda, motorda enerji yok iken motor freni ile 

yapılacak acil kurtarma işlemlerinde, frenleme devresi kullanılmalıdır. Bu devre bir 

kontaktör aracılığı ile motora bağlanır.  

 

 

 

UYARI!  

Resim 10’daki devre motor kumanda devresine ilave edilmelidir. 

Aksi takdirde oluşabilecek olumsuzluklardan EMF Motor sorumlu 

değildir. 

 

 

 

 
 

DİKKAT! 
Frenleme devresi asansör kurulumundan sonra yetkili personel tarafından 

denenmelidir. Fren kurtarma kolu kontrollü kullanılmalı, kabinde ani bir 

hızlanma gözlenirse fren kapatılmalıdır. Acil kurtarma işlemi yetkili 

personel tarafından yapılmalıdır. Frenleme devresinin bakımı her 6 

ayda bir yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Bakım ile ilgili 

teknik destek EMF motordan istenebilir. 
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 Resim-9     Klasik frenleme devresi                      Resim-10   EMF Motor frenleme devresi 
 

 

 

 

 

8.     SERVİS, BAKIM ve SORUN ÇÖZME 

 

 
 

UYARI!  
Motor flanşları ve rulmanları sadece EMF’nin yetkili personeli tarafından 

sökülmelidir. 

 

 
 

UYARI!  
Servis ve bakım hizmetleri, yetkili ve nitelikli personel tarafından 

yapılmalıdır. 

 

8.1 Servis ve Bakım Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 

 

Güvenli bir çalışma ortamı sağlanmalıdır. 

Yüksek basınçlı temizleyiciler kullanılmamalıdır. 

Motorun herhangi bir parçasının yağlanmasına kesinlikle ihtiyaç yoktur. 

Çalışma sırasındaki normal olmayan sesler göz ardı edilmemelidir. 

Güvenlik ve koruma devreleri kontrol edilmelidir. 
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8.2 Yedek Parçalar 

 

 
 

UYARI!  
Motorlarda kullanılan yedek parçalar aşağıda listelenmiştir. Motorlarda 

orijinal yedek parçalar kullanılmalıdır. Aksi halde motor garanti dışı 

kalacak ve oluşabilecek zararlardan firmamız sorumlu olmayacaktır.    

 

 

 

 

 

Kasnak  

Fren sistemi 

Fren mikro 

anahtarları 

Enkoder 

Halat 

koruma 

kilitleri 

 

 

 

 
 

8.3 BakımAralıkları 
Resim 11 

Halat koruma kıskaçları mesafesi : Her 3 ayda bir ve her yıl 

Fren boşluğu   :  Her 3 ayda bir ve her yıl 

Kasnak ve vidaların görsel kontrol :  Her 3 ayda bir ve her yıl 

Kasnak ve motor bağlantı vidaları, fren bağlantı vidalarının kontrolü. 

Kasnakta yıpranma, aşınma :   Her yıl 

 

 
 

BİLGİ 
Motor, fren ve kasnak tertibatı üzerindeki bütün cıvatalar ve somunlar 

boya ile mühürlüdür. Bu mühreler sayesinde gevşeyen cıvata ve 

somunları gözle tespit edebilmek mümkündür. Eğer cıvata veya 

somunlarda bir gevşeme tespit edildiyse, bu gevşeme belirtilen torklarda 

sıkılarak giderilmelidir. Kırılan mühür boyası temizlenmeli ve yeniden 

mühürlenmelidir. 
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8.4 Sorunlar, Sebepleri, Çözümleri 

 
 

UYARI!  
EMF asansör motorunun uygun devreye alınmaması, uygun 

depolanmaması, bakımlarının yapılmaması ve parçalar üzerinde 

değişiklikler yapılması durumunda EMF firması sorumluluk kabul 

etmeyecektir. 

 
 

SORUN 
 

SEBEBİ 
 

ÇÖZÜMLER 

 

Çalışırken ses 

var 

Rulmanlar arızalı Servis ile görüşün 
Sürücü ayarları hatalı Sürücü ayarlarını kontrol edin 
Enkoder arızalı Enkoderi değiştirin 

Yüksek 

sıcaklık ya da 

ısı koruma 

hatası 

Motor yüzeyi temiz değil veya 
kapalı 

Isı atmasını engelleyici materyalleri kaldırınız 

Ortam sıcaklığı 40 derecen i n  
üstünde 

Ortamı havalandırınız 

Sürücü ayarları hatalı Sürücü ayarlarını kontrol edin 

 

Motor 

Start almıyor 

Motor fazları hatalı bağlı Motor güç bağlantılarını kontrol ediniz 

Sürücü arızalı Sürücüyü kontrol ediniz 
Fren açmıyor Fren hatalarına bakınız 

 
Fren açılışında 

ses var 

Frenin DC voltajını kontrol ediniz Fren besleme devresini kontrol edin 

Sürücü ayarlarını kontrol ediniz 
Sürücü fren açma kapama sürelerini kontrol 
ediniz 

Frende hava boşluğu çok fazla Fren diski aşınmış 

 

Fren açmıyor 

Fren beslemesi düşük voltajda 
Fren beslemesini varsa trafosunu kontrol 
ediniz 

Fren kontrol devresi arızalı Fren bağlantılarını kontrol ediniz 

Fren bobinleri arızalı Freni değiştiriniz (Servis ile görüşün) 

Fren yıpranmış Fren diskini değiştirin (Servis ile görüşün) 

Fren monitörü 
problemi 

Mikro anahtarlarını kontrol ediniz Mikro anahtarları veya freni değiştiriniz 

Anahtar kontakları kirli Mikro anahtarları veya freni değiştiriniz 

 

Fren kaçırıyor 

Fren devresi gerilimi kesmemiş Fren devresini kontrol edin 

Fren balatası aşınmış veya kirli 
Balatayı değiştiriniz, çalışma boşluğu 0,35 
mm’den fazla 

Fren yayları ayarı bozulmuş Freni değiştiriniz (Servis ile görüşün) 

Motor 
gövdesinde 
elektrik 
kaçağı var 

Motor topraklaması düzgün 

yapılmamış 
Topraklama kablosunu kontrol ediniz. 

Motor aşırı 

akım 

çekiyor 

Fren tam olarak açmıyor. Fren hatalarına bakınız 

Motor fazları hatalı bağlı veya 
çıkmış 

Motor klemensinde, U,V,W fazlarının 
bağlantılarını kontrolediniz 

Enkoder açısı hatalı hesaplanmış 
Karşıağırlıkdengesihatalı 

Sürücüde enkoder 
açısıbulmaprosedürünüuygulayınız 
Yarıyüktestiniyapınız 
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