
 Ziehl-Abegg informuje: Permanentní magnety v synchronních pohonech. 
 
Permanentní magnety použité ve výtahových pohonech mohou být zničeny (demagnetizovány) působením 
vysoké teploty a silným mag. polem opačného smyslu. Vždy se ale jedná o kombinaci obou vlivů, to znamená:   
 
Při nízkých teplotách je nutné ke zničení magnetů velmi vyoské mag. pole opačného smyslu. U vyšších teplot 
stačí ke zničení menší působení opačného mag. pole.  
Je dostupné mnoho kvalitativně různých typů permanentních magnetů s různými úrovněmi max. povolených 
pracovních teplot a s různou rezistivitou.  
  
Při konstrukčním návrhu spolehlivého motoru lze výběrem správné kvality magnetů (např. povolená provozní 
teplota) téměř předejít, že by magnety mohly být zničeny během normálního provozu. Poté životnost 
permanentních magentů bude velmi dlouhá, teoreticky neomezená.  
Pokud, ale není návrh motoru dobrý, tak se může stát, že magnety budou zničeny např. v situaci nouzového 
dojezdu při zkratovaném vinutí motoru. Při této situaci, kdy jsou brzdy otevřeny a motor je brzděn vytvořeným 
brzdícím momentem motorem, dochází obvykle k rychlému zvyšování teploty motoru. Obvykle tuto situaci 
neumí, díky špatné konstrukci, všichni výrobci bezpřevodových pohonů bezchybně vyřešit.  
 

 
Zapojení synchronního pohonu 

  
 
Dále může dojít ke zničení magnetů působením vysoké teploty z důvodu špatného návrhu vhodného pohonu s 
ohledem na tzv. pracovní cyklus, nebo se ignoruje informace PTC termistorů a nebo se použije příliš velká 
velikost frekvenčního měniče. Dále se musí zohledňovat typ instalace, kdy jsou jiné nároky kladeny na 

 



výtahový pohon umístěný např. ve výtahu v nemocnici a jiné nároky jsou pro pohon umístěný v obytném 
domě. Ziehl-Abegg podporuje své zákazníky tím, že při návrhu pohonu vždy zohlědňuje typ instalace a pro více 
náročné instalace automaticky volí vysoký pracovní cyklus (např. pro 180 startů/h 60%), tedy jinými slovy, 
předpokládá možné vysoké zatížení pohonu a vybírá vždy pohon s dostatečnou tepelnou kapacitou. 
 
Výtahové pohony ZETATOP výrobce Ziehl-Abegg jsou nejdéle používané pohony na trhu. První instalace byly 
zprovozněny již v roce 2001 a pohony řady ZETASYN dokonce již v roce 1997. Instalace těchto výtahových 
pohonů jsou po celém světě, pracují i v těch nejnáročnějších podmínkách např. v Asii (typická vysoká dopr. 
rychlost a zdvih, vlhkost). Žádný jiný výrobce nemá takové zkušenosti s výrobou bezpřevodových výtahových 
pohonů jako má Ziehl-Abegg! A z našeho know-how výroby a návrhu pohonů teží naši zákazníci.  
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