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převodovky, spojky a brzdy pro průmyslové aplikace 

 

Brzda EBB 
(brzdící pružinami) 

 
 

Brzda typu EBB sestává z hnací a pevné části. Hnací část tvoří unašeč a 
dva brzdové kotouče s obložením, které jsou axiálně posuvné ve vodícím 
ozubení unašeče. Pevnou (neotočnou) část brzdy tvoří úplné magnetové 
těleso, třecí deska, třecí kotouč a plášť. 

Součástí neotočné části brzdy je kryt z nemagnetické slitiny v jehož horní 
části je přes víčko a průchodku veden přívodní kabel ke svorkám 
magnetového tělesa. Z čela magnetového tělesa jsou po obvodu rozmístěny 
upínací šrouby potřebné při montáži brzdy. Vedou přes třecí desku, třecí 
kotouč a plášť brzdy. Další dva seřizovací šrouby umožňují přes třecí desku 
mechanické stlačení sady pružin.  

Ve vnějších obvodových vybráních magnetového tělesa jsou umístěny 
aretační šrouby opírající se o nosy pláště brzdy, pomocí kterých se zajišťuje 

nastavená vzduchová mezera. Nosy pláště brzdy slouží též axiálnímu vedení třecí desky a třecího kotouče. 

V čele magnetového tělesa ze strany třecí desky jsou umístěny tlačné pružiny sloužící k vyvození brzdného momentu. 

Mezi třecí deskou a magnetovým tělesem je funkční vzduchová mezera. Její velikost se v průběhu provozování brzdy zvětšuje a 
musí se seřizovat. Tato mezera se nastavuje vzájemnou polohou upínacích a aretačních šroubů na minimální hodnotu dle tab. 
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převodovky, spojky a brzdy pro průmyslové aplikace 

Brzda EBB 
 

Velikost 5 
Hlavní technické údaje   
Točivý moment jmenovitý (Nm) 50 

napětí 
(V) 24 
proud 
(A) 1,74 

Parametry cívky (při 
20°C) 

příkon 
(W) 41,7 

Otáčky (min-1) 3000 
Moment.setrvač.rotujících částí 
(kgm2) 0,00059 
Hmotnost (kg) 7 

   
Rozměry (mm)   
B  190 
C  120 
D  22 H7 
E  105 
F  104 
G  110 
H  42 

Jš  
4x průměr 

7 
K  175 
L  106 
M  80 
O  5 
P  6 
R  24,6 +0,1 
V  0,35 -0,1 

Z  
148,1 
+0,1 

 


