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2.0 DESCRIPTION OF THE MACHINE – MÔ TẢ CỦA MÁY 

The ITG 03 and ITG 04 are synchronous permanent magnet motor gearless traction units 

designed for rope elevators. 

- NO OTHER APPLICATION IS VALID AND AUTHORISED BY I.T.G. 

The traction units ITG 03 and ITG 04 can be used elevators systems with 1:1 roping of higher 

scaling. 

The brakes of the machines are certified for use as a security system for cabin overspeed 

upwards. 

The ITG 03 and ITG 04 motors require for their operation an inverter and an encoder (the 

encoder is supplied already installed on the machine). 

ITG 03 và ITG 04 là máy kéo không hộp số đồng bộ động cơ nam châm vĩnh cửu thiết kế cho 

thang cáp kéo..  

- ỨNG DỤNG KHÁC KHÔNG HỢP LỆ VÀ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA I.T.G. 

Các thiết bị kéo ITG 03 và ITG 04 có thể được sử dụng trong hệ thống thang máy với tỷ số truyền 

1: 1 hoặc cao hơn. 

Hệ thống phanh của máy được chứng nhận để sử dụng như một hệ thống an ninh cho cabin vượt 

quá tốc độ trở lên. 

Động cơ ITG 03 và ITG 04 yêu cầu cho hoạt động của chúng một bộ biến tần và bộ mã hóa (bộ 

mã hóa được cung cấp đã được cài đặt sẵn trên máy). 

2.1 TECHNICAL DATA – DỮ LIỆU KỸ THUẬT 

Machine type 

Loại máy 

Payload 

Tải trọng [kg] 

Power 

Công suất 

[kW] 

Torque 

Mô-men xoắn 

[Nm] 

Speed 

Tốc độ [m/s] 

Sheave diam 

Đường kính 

[mm] 

ITG 03 - 32 - 100 800 6,3 505 1,0 320 

ITG 03 - 32 - 200 800 11,0 505 1,75 320 

ITG 03 - 24 - 100 1.250 8,4 502 1,0 240 
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ITG 03 - 24 - 200 1.250 13,4 502 1,6 240 

ITG 03 - 24 - 300 750 (1:1) 5,0 615 1,0 240 

 

2.2 GEARLESS HOIST DIMENSIONS – KÍCH THƯỚC MÁY KÉO 

KHÔNG HỘP SỐ 

The following are the dimensions of ITG gearless traction units. 

More details are available in the ITG Technical Catalogue 

Sau đây là kích thước của đơn vị máy kéo không hộp số ITG. 

Thông tin chi tiết có sẵn trong Danh mục Kỹ thuật ITG. 

Machine type 

Loại máy 

Payload 

Tải trọng 

[kg] 

Power 

Công suất 

[kW] 

Torque  

Mô-men xoắn 

[Nm] 

Speed  

Tốc độ [m/s] 

Sheave diam 

Đường kính 

[mm] 

ITG 04 - 32 - 100 1.000 7,5 603 1,0 320 

ITG 04 - 32 - 200 1.000 13,2 603 1,75 320 

ITG 04 - 24 - 100 1.400 10,0 603 1,0 240 

ITG 04 - 24 - 200 1.400 16,0 603 1,60 240 
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3. MACHINE IDENTIFICATION – NHẬN DẠNG MÁY 

For any communication with ITG or our Distributors, always refer to the serial number of the drive 

unit and the data contained in the nameplate of the machine. 

Khi liên lạc bất kỳ với ITG hoặc các Nhà phân phối của chúng tôi, hãy luôn tham khảo số sê-ri của 

thiết bị truyền động và dữ liệu có trong bảng tên của máy. 

 

 

 

Bảng tên máy 
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4. WARRANTY – BẢO HÀNH 

4.0 The warranty, unless other contractual arrangements, is governed by the following clauses: 

4.1 I.T.G warrants its hoisting machines for a period of two years from the date of dispatch from 

its premises. In that period, ITG will take over the replacement of any component found to be 

defective. 

A component part can be considered as defective only if the defect has been verified and 

accepted by ITG. 

4.2 The parts under warranty for repair or replacement, must be delivered to ITG on DDU basis. 

4.3 Any request for technical intervention by the Customer must be submitted to ITG in writing. 

Labor costs, travel, meals and lodging are upon the Customer. 

4.4 The warranty becomes automatically void whether any of the following conditions may apply: 

- The drive unit or its component parts have been subject to tampering; 

- The application of the drive unit is different from the conditions of use indicated to ITG at time of 

the order of the drive unit and also when it differs from the conditions of use stated on the ITG 

technical catalogue and in this manual; 

- Lack of identification plates of the machine. 

4.5 Warranty doesn’t include operations and component parts subject to normal wear, such as: 

friction linings of the brakes, bearings, electric windings and hydraulic seals. 

4.6 The warranty does not cover or implies compensation what so ever for any downtime or 

transport. 

4.7 Procedures for warranty repair: 

Any warranty claim must be reported in detail to ITG within 8 days after the first occurrence of the 

defect, by e-mail or by fax; 

4.7.1 I.T.G shall confirm by e-mail or fax the possible acceptance of the warranty claim and 

authorize the Customer for operating the repair or shall arrange for the intervention of ITG 

Technicians. 

4.7.2 Any defective component part replaced by the Customer to remain available to ITG for at 

least 30 days, so as to enable it to carry out the necessary verifications, or it shall have to be sent 

directly to ITG upon its written request. 

4.7.3 In no event I.T.G recognizes charges for warranty repairs that were not approved in 

advance by itself. 

4.7.4 In any case it must be given the entire photographic documentation of the intervention 
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performed, not only for the purposes of this document, but also for fiscal reasons and for 

enabling ITG to correct and improve the quality and reliability of its machines. 

4.0 Việc bảo hành, trừ khi có các thỏa thuận hợp đồng khác, được điều chỉnh bởi các điều khoản 

sau: 

4.1 I.T.G bảo hành các máy không hộp số trong thời hạn một năm kể từ ngày giao hàng. Trong 

khoảng thời gian đó, ITG sẽ tiếp nhận việc thay thế bất kỳ thành phần nào được phát hiện bị lỗi. 

Một bộ phận cấu thành chỉ có thể được coi là bị lỗi nếu lỗi đã được ITG xác minh và chấp nhận. 

4.2 Các bộ phận được bảo hành để sửa chữa hoặc thay thế, phải được giao cho ITG trên cơ sở 

giao hàng chưa nộp thuế (DDU). 

4.3 Mọi yêu cầu về chuyên gia kỹ thuật của Khách hàng phải được gửi cho ITG bằng văn bản. 

Chi phí lao động, đi lại, ăn uống và chỗ ở là do Khách hàng. 

4.4 Bảo hành sẽ tự động vô hiệu cho dù có thể áp dụng bất kỳ điều kiện nào sau đây: 

- Bộ phận truyền động hoặc các bộ phận thành phần của nó đã bị giả mạo; 

- Ứng dụng của bộ truyền động khác với các điều kiện sử dụng được chỉ ra cho ITG tại thời điểm 

đặt hàng bộ truyền động và cũng như khi nó khác với các điều kiện sử dụng được nêu trong 

danh mục kỹ thuật của ITG và trong sách hướng dẫn; 

- Thiếu các tem nhận dạng của máy. 

4.5 Bảo hành không bao gồm các hoạt động và các bộ phận thành phần chịu mài mòn thông 

thường, chẳng hạn như: lớp lót ma sát của phanh, ổ trục, cuộn dây điện và phớt xi lanh thủy lực. 

4.6 Bảo hành không hỗ trợ hoặc bồi thường cho bất kỳ thời gian thang ngừng hoạt động hoặc 

vận chuyển máy kéo. 

4.7 Quy trình bảo hành sửa chữa. Mọi yêu cầu bảo hành phải được báo cáo chi tiết cho ITG 

trong vòng 8 ngày sau khi lỗi đầu tiên xảy ra, qua e-mail hoặc fax; 

4.7.1 ITG sẽ xác nhận bằng e-mail hoặc fax việc có thể chấp nhận yêu cầu bảo hành và cho 

phép Khách hàng tiến hành sửa chữa hoặc sẽ thu xếp để có sự trợ giúp của Kỹ thuật viên ITG. 

4.7.2 Bất kỳ bộ phận thành phần nào được coi là bị lỗi và được thay thế bởi Khách hàng phải 

được ITG xử lý trong ít nhất 180 ngày, để cho phép ITG thực hiện bất kỳ kiểm tra hoặc xác minh 

nào, hoặc nó phải được gửi trực tiếp đến ITG sau khi yêu cầu bằng văn bản đơn giản. 

4.7.3 Trong mọi trường hợp, ITG ghi nhận các khoản phí sửa chữa bảo hành không được chính 

họ chấp thuận trước. 

4.7.4 Trong mọi trường hợp, nó phải được cung cấp toàn bộ tài liệu chụp ảnh về quá trình can 
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thiệp được thực hiện, không chỉ vì mục đích của tài liệu này, mà còn vì lý do tài chính, cho phép 

ITG sửa chữa, cải thiện chất lượng và độ tin cậy của máy móc của mình. 

5. GENERAL NOTES UPON DELIVERY – LƯU Ý CHUNG TRƯỚC 

KHI GIAO HÀNG 

The gearless traction units can be delivered on pallets or into a wooden crate. In any case, upon 

the delivery of the machine please check: 

- the integrity of the crating 

- that the supply is matching the specifications of your order (check the delivery note and/or the 

packing list) 

- that there is no visible damage to the machine or its accessories. 

In case of missing or damaged parts, please timely inform I.T.G., or its Agent and the shipping 

Company responsible for the transport. 

The spare parts or the tools, whenever necessary, are packed in separated boxes. 

Máy kéo không hộp số có thể được vận chuyển trên pallet hoặc vào thùng gỗ. Trong mọi trường 

hợp khi nhận máy vui lòng kiểm tra việc đóng thùng và xác minh tính nguyên vẹn của máy.  

- Luôn kiểm tra xem máy có tuân thủ các thông số kỹ thuật đã cho hay không bằng các kiểm 

tra các chứng từ vận tải.  

- Đồng thời, xác minh không có hư hỏng nào có thể nhìn thấy được đối với máy hoặc các 

phụ kiện của nó 

Trong trường hợp thiếu hoặc hư hỏng các bộ phận, vui lòng thông báo kịp thời cho I.T.G., hoặc 

Đại lý và Công ty vận chuyển chịu trách nhiệm vận chuyển. 

Các bộ phận thay thế hoặc dụng cụ, bất cứ khi nào cần thiết, được đóng gói trong các hộp riêng 

biệt. 

Gearless traction unit as for the specifications of the order         

Machine data form 

Máy kéo có hộp số được vận chuyển theo đơn đặt hàng.    

Điền thông số kỹ thuật máy. 
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Instruction manual – Cẩm nang hướng dẫn   Box with spare parts (if required) 

               Hộp riêng cho phụ tùng hoặc phụ kiện (nếu có) 
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6. SAFETY WARNINGS – CẢNH BÁO AN TOÀN 

It is the Installer’s responsibility to make sure that both installation and maintenance are performed 

fulfilling the essential safety and health protection criteria. 

The Installer/Maintainer must observe and keep updated about the accident prevention regulations 

and about its legal obligations to prevent injuries to people or to the product during its installation, 

maintanance or repair. 

The important warnings relating to safety and the warnings of danger are pinpointed by using the 

following symbols 

Người cài đặt có trách nhiệm đảm bảo rằng cả quá trình lắp đặt và bảo trì đều được thực hiện đáp 

ứng các tiêu chí thiết yếu về an toàn và bảo vệ sức khỏe. 

Người cài đặt / người bảo trì phải tuân thủ và cập nhật về các quy định phòng ngừa tai nạn và về 

các nghĩa vụ pháp lý của mình để ngăn ngừa thương tích cho mọi người hoặc cho sản phẩm trong 

quá trình lắp đặt, bảo trì hoặc sửa chữa. 

Các cảnh báo quan trọng liên quan đến an toàn và các cảnh báo nguy hiểm được xác định bằng 

cách sử dụng các ký hiệu sau 

 

 

 

 

Warning of high risk of danger (eg, shear zones, zones of cutting, crushing, 
etc.) 

Cảnh báo nguy cơ nguy hiểm cao (ví dụ: vùng trơn trượt, vùng cắt, nghiền, 
v.v.) 

Generic danger warning. 

Cảnh báo nguy hiểm chung. 

Risk of damage to part of the machine (for instance due to uncorrect 
installation or similar occurrencies). 

Rủi ro hư hỏng một phần của máy (ví dụ: do cài đặt không chính xác hoặc 
các sự cố tương tự). 

Symbol indicating important notices. 

Biểu tượng chỉ ra các thông báo quan trọng. 
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At these warnings, do the utmost caution - Trước những cảnh báo này, hãy hết sức thận trọng 

 

Definitions: 

INSTALLER and/or SERVICE 

qualified operator recognized as such by the Customer, authorized by the customer to service the 

machinery for installation and maintenance 

Ý nghĩa: 

CÀI ĐẶT và / hoặc DỊCH VỤ 

Người vận hành đủ điều kiện được Khách hàng công nhận, được khách hàng ủy quyền để bảo 

dưỡng máy móc lắp đặt và bảo trì. 
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7. SAFETY PROVISIONS - ĐIỀU KHOẢN AN TOÀN 

This machine must be installed in a 

locked room and only the technical 

people authorized by the Customer can 

be allowed to enter in it. 

Máy này phải được lắp đặt trong phòng có khóa và chỉ 

những người Kỹ thuật được Khách hàng ủy quyền mới 

được phép vào trong đó. 

  

 Installers or maintenance personnel must be aware of the dangers associated with the 

machine and must have read and understood the safety precautions in this manual. 

Before installing the machine, the Customer must verify that the concrete slab and/or the support 

structures of the shifting loads and the winch meet the required safety factors.  

The Customer MUST also respect the distances from walls and from other machines in accordance 

with the directives and stand- ards in force in the Country where the machine will be installed. 

               Người lắp đặt hoặc nhân viên bảo trì phải nhận thức được các mối nguy hiểm liên quan 

đến máy và phải đọc và hiểu các biện pháp phòng ngừa an toàn trong sách hướng dẫn . 

Trước khi lắp đặt máy, khách hàng phải xác minh rằng tấm bê tông hoặc các kết cấu hỗ trợ của 

tải chuyển dịch và tời đáp ứng các yếu tố an toàn yêu cầu. 
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To move the hoisting machine (see Chap. 8 - Moving the machine) use a lifting 

system connected to the eyebolts on the hoisting machine and a non-metallic strap 

wrapped around the motor or use an adequately sized forklift (see Chap 7 - Technical 

features) to lift the winch a maximum of 30 cm off the floor and move the machine 

slowly. 

Để di chuyển máy nâng (xem Chương 8 - Di chuyển máy), 

hãy sử dụng hệ thống nâng được kết nối với các thanh răng 

trên máy nâng và dây đeo phi kim (dây chằng) quấn quanh 

động cơ hoặc sử dụng xe nâng có kích thước phù hợp (xem 

Chương 7 - Kỹ thuật tính năng) để nâng tời lên cao tối đa 30 

cm khỏi sàn và di chuyển máy từ từ. 

Use only the gearless machine according to 

order specifications and technical data on its 

nameplate. 

Chỉ sử dụng máy kéo không hộp số theo thông số kỹ thuật đặt hàng và dữ liệu kỹ 

thuật trên bảng tên của nó. 

When the current in the motor is OFF, the same is not able to generate torque. In 

this condition, if the brake is left open and the cabin can accelerate in an 

uncontrolled way. For this reason, it is recommended to short the windings of the 

motor when the power is OFF. The engine will develop as a braking torque 

proportional to the speed of rotation and the current that circulates in the windings will be compa-

rable with the nominal one.In this way we obtain a braking effect comparable to that of a 

conventional reducer (is thus prevented the masses to accelerate in an uncontrolled way). 

             

The short-circuit must be done through the main contacts of the contactors (given that the current 

is about the nominal value of the motor).             

NEVER CONNECT THE COILS IN SHORTCIRCUIT IF THE CURRENT ISN'T OFF. 

Khi dòng điện trong động cơ ở trạng thái TẮT, động cơ này không thể tạo ra mô-men xoắn. Trong 

điều kiện này, nếu để phanh mở và cabin có thể tăng tốc một cách mất kiểm soát. Vì lý do này, 

nên ngắn mạch các cuộn dây của động cơ khi nguồn điện TẮT. Động cơ sẽ phát triển như một 
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mô-men phanh tỷ lệ với tốc độ quay và dòng điện chạy trong các cuộn dây sẽ có thể so sánh được 

với dòng điện định mức. Bằng cách này, chúng ta có được hiệu quả phanh tương đương với hiệu 

quả của bộ giảm tốc thông thường (do đó ngăn khối lượng tăng tốc một cách mất kiểm soát). 

Việc ngắn mạch phải được thực hiện thông qua các tiếp điểm chính của các công tắc tơ (cho rằng 

dòng điện có giá trị điện áp định mức của động cơ). 

KHÔNG BAO GIỜ NỐI DÂY KHI DÒNG ĐIỆN VẪN CHƯA TẮT. 

Check the correct connection of the temperature sensors that are located within 

the windings. 

Kiểm tra kết nối chính xác của các cảm biến nhiệt độ nằm trong các cuộn dây. 

                       

The components and elements that ensure the safety (brakes, guards, etc ...) should 

NEVER be removed and/or bypassed. 

Các thành phần và yếu tố đảm bảo an toàn (phanh, bộ phận bảo vệ, v.v.) KHÔNG BAO GIỜ được 

loại bỏ hoặc bỏ qua. 

 

In relation to the conditions of use the surface of gearless machine can be very hot. 

Danger of burning. 

Trong điều kiện sử dụng, bề mặt của máy không hộp số có thể rất nóng. Nguy cơ 

cháy nổ. 

 

In proximity of the machine there are high magnetic fields. PLEASE KEEP AT SAFE 

DISTANCE ANY ELECTROMEDICAL EQUIPMENT (SUCH AS PACEMAKERS) 

TO AVOID FAILURES. It is also recommended not to wear watches. 

Ở gần máy có từ trường cao. XIN VUI LÒNG GIỮ KHOẢNG CÁCH AN TOÀN VỚI BẤT KỲ THIẾT 

BỊ ĐIỆN TỬ ( NHƯ MÁY TRỢ TIM ) ĐỂ TRÁNH LỖI. Khuyến cáo không nên đeo đồng hồ. 
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8. TRANSPORT AND WAREHOUSING - VẬN CHUYỂN VÀ KHO 

WARNING POTENTIAL IMPACT CRUSHING AND ABRASION 

The personnel handling the winch must have read the safety instructions of this 

manual and must wear personal protective equipment. The gearless machine is 

delivered by ITG in crates or on pallets wrapped in protective plastic bag. 

CẢNH BÁO HƯ HAO, VA CHẠM VÀ TRẦY XƯỚC  

Nhân viên xử lý tời phải đọc các hướng dẫn an toàn của sách hướng dẫn và phải mang thiết bị 

bảo hộ cá nhân. Máy kéo không hộp số được ITG phân phối trong thùng hoặc trên pallet được bọc 

trong túi nhựa bảo vệ. 

Never move the boxes by dragging them, but raising them. Do not remove the machine 

from its packaging before placing it as close as possible to the final positioning. To 

move the box to use a crane rope or a fork lift, fork length of adequate capacity. 

Không bao giờ di chuyển các hộp bằng cách kéo chúng mà hãy nâng chúng lên. Không tháo máy 

ra khỏi bao bì trước khi đặt máy càng gần vị trí cuối cùng càng tốt. Để di chuyển hộp cần sử dụng 

dây cẩu hoặc xe nâng, chiều dài của nĩa có công suất phù hợp. 

The forks, also, must be positioned apart, so as to avoid tipping over. 

Xe nâng phải được đặt cách xa nhau để tránh bị lật. 

          

If the machine is shipped on a pallet, for handling with the crane using a sling of 

adequate capacity so that the ropes or lifting chains are vertical and do not damage 

parts of the machine. 

Nếu máy được vận chuyển trên pallet, để vận chuyển với cần trục, sử dụng dây treo có công suất 

phù hợp để dây hoặc xích nâng thẳng đứng và không làm hỏng các bộ phận của máy. 

ATTENTION! – LƯU Ý! 

During handling, remember the following: 

 a. proceeds slowly  
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 b. not to raise too much the crate from the ground, unless for overceeding obstacles, and 30 cm 

max.  

 c. The crate shall have to be placed on the ground slowly 

1.Trong quá trình xử lý, hãy nhớ những điều sau: 

a. tiến hành từ từ 

b. không nâng thùng quá cao so với mặt đất, trừ khi vượt quá chướng ngại vật và tối đa là 30 cm. 

c. Thùng phải được đặt trên mặt đất từ từ 

2. For unpacking the crate begin with the opening of its box, by means of adequate 

tools. After that, when the packaging is made of a box, remove the side walls, 

removing the nails from its pallet. When the machine is unpacked, DO NOT 

RELEASE THE PACKING MATERIAL IN THE ENVIRONMENT, but recycle it or 

allocate it to recycling companies. 

2. Để mở sản phẩm, hãy bắt đầu bằng việc mở thùng bằng dụng cụ thích hợp. Sau đó, khi bao bì 

được làm bằng hộp, hãy loại bỏ các thành bên, lấy đinh ra khỏi pallet của nó. Khi tháo thùng máy, 

KHÔNG ĐƯỢC BỎ VẬT LIỆU ĐÓNG GÓI RA KHỎI MÔI TRƯỜNG, mà hãy tái chế hoặc phân bổ 

cho các công ty tái chế. 

3. Once taken off the walls of the packaging, check with the delivery note and your 

order that the supply mathches them. 

In case of mismatch detected with the order, immediately notify the ITG or its Agent.  

When necessary, please behave as described under the chapter "General notes on delivery". 

In handling the gearless machine, once removed from its packaging, use a crane or a wide forks 

forklift of appropriate range, suspending the machine using the supplied eyebolts and a non-metal 

band around the motor. 

3. Sau khi tháo các bức tường của bao bì, hãy kiểm tra với phiếu giao hàng và đơn đặt hàng của 

bạn xem nguồn cung cấp có phù hợp không. 

Trong trường hợp phát hiện thấy sự không khớp với đơn đặt hàng, hãy thông báo ngay cho ITG 

hoặc Đại lý của nó. 

Khi cần thiết, vui lòng tiến hành theo mô tả ở chương "Những lưu ý chung khi giao hàng" 
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Khi xử lý máy kéo không hộp số, sau khi tháo bao bì, hãy sử dụng cần trục hoặc xe nâng càng 

rộng có phạm vi thích hợp, treo máy bằng cách sử dụng các vòng đệm được cung cấp và dải phi 

kim loại ( dây chằng ) xung quanh động cơ. 

WARNING -CẢNH BÁO 

Make sure that the range of operation of the mean of transport which moves the 

gearless machine (danger zone) there are no exposed people. 

During long periods in storage, leave the machine on its pallet and make sure it is 

enough protected (at least with a waterproof housing) to avoid the oxidation of 

internal and/or external components of the machine. 

Remember that the oxidation of the shafts or of other mechanical component parts reduces their 

fatigue strength. 

The maximum time for the storage of the machine is equal to one year. Storage temperature to be 

kept between +20oC/+60Oc 

Always check the free rotation of the gearless machine before installing it (UNLOCK THE BRAKE 

FOR THIS PURPOSE). See, if necessary, the manual included in the supply of the machine. 

During this operation, pay attention to the presence of noise produced by the gearless traction unit. 

In case of noise, please immediately stop the machine. 

Đảm bảo rằng phạm vi hoạt động của phương tiện vận tải di chuyển máy không hộp số (vùng nguy 

hiểm) không có người tiếp xúc. 

Trong thời gian dài lưu kho, hãy để máy trên pallet và đảm bảo máy được bảo vệ (ít nhất là có vỏ 

chống thấm nước) để tránh quá trình oxy hóa các bộ phận bên trong (và)hoặc bên ngoài của máy. 

Hãy nhớ rằng quá trình oxy hóa của trục hoặc của các bộ phận thành phần cơ khí khác làm giảm 

độ bền của chúng 

Thời gian bảo quản máy tối đa là một năm. Nhiệt độ bảo quản được giữ trong khoảng + 20° C / + 

60° C. 

Luôn kiểm tra chiều quay tự do của máy kéo không hộp số trước khi lắp (MỞ THẮNG CÓ MỤC 

ĐÍCH). Xem hướng dẫn sử dụng kèm theo máy nếu cần. 
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Trong quá trình vận hành này, hãy chú ý đến sự hiện diện của tiếng ồn do bộ kéo không hộp số 

tạo ra. Trong trường hợp có tiếng ồn, vui lòng dừng máy ngay lập tức. 

9. INSTALLATION NOTES – GHI CHÚ KHI LẮP ĐẶT 

WARNING The place within which the gearless machine is installed must have the 

following characteristics: 

- It must be dry and not dusty (essential to avoid electrochemical corrosion of 

mechanical parts). If necessary, clean the machine room before installation of the machine/clean 

the electrical parts from any moisture. 

- It must be ventilated: the room must have adequate openings or conditions allowing a change of 

air sufficient to dissipate the heat transferred from the machine. 

- The room temperature must be between 5 ° C and 40 ° C. Maximum humidity 95%, without 

moisture if +1000m O.S.L. For different temperature values, please refer to ITG. 

The Customer has to verify that in the place where the gearless traction unit is to be installed, the 

wiring of the network have adequate wire size, proper grounding and sufficient installed power. 

The machine installation, electrical connections, and adjustments to optimize the system must be 

performed by qualified and experienced personnel. 

CẢNH BÁO Nơi lắp đặt máy không hộp số phải có các đặc điểm sau: 

- Phải khô ráo, không có bụi bẩn (cần thiết để tránh ăn mòn điện hóa các bộ phận cơ khí). Nếu 

cần, hãy vệ sinh phòng máy trước khi lắp đặt máy / lau sạch các bộ phận điện để tránh ẩm ướt. 

- Phải thoáng mát: phòng phải có đủ lỗ thoáng hoặc điều kiện cho phép thay đổi không khí đủ để 

tản nhiệt lượng truyền ra từ máy. 

- Nhiệt độ phòng phải từ 5 ° C đến 40 ° C. Độ ẩm tối đa 95%, không ẩm nếu + 1000m O.S.L (bức 

xạ). Để biết các giá trị nhiệt độ khác nhau, vui lòng tham khảo ITG. 

Khách hàng phải xác minh rằng tại nơi lắp đặt thiết bị máy kéo không hộp số, hệ thống dây điện 

kết nối có đủ kích thước, nối đất phù hợp và đủ nguồn điện được lắp đặt. 

Việc lắp đặt máy, đấu nối điện và điều chỉnh để tối ưu hóa hệ thống phải được thực hiện bởi nhân 

viên có trình độ và kinh nghiệm. 
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The traction unit gearless must always be positioned in the upper part of the support 

beam. NO OTHER POSITION WILL BE CONSIDERED AS VALID. The surface of 

the substrate should provide a suitable rigidity and strength to withstand the loads 

applied to the machine. 

 

The gearless machine admits systems with ropes in vertical and horizontal configura-tion. 

Máy kéo không hộp số phải luôn được bố trí ở phần trên của dầm đỡ. KHÔNG CÓ VỊ TRÍ KHÁC 

SẼ ĐƯỢC XEM LÀ HỢP LỆ. Bề mặt của đế phải có độ cứng và độ bền phù hợp để chịu được tải 

trọng tác dụng lên máy.  

Máy kéo không hộp số chấp nhận các hệ thống có cáp thép ở cấu hình dọc và ngang. 

During the assembly and/or handling, the moving and/or delicate parts (brake, 

encoder) must be protected against accidental bumps and dust. 

Trong quá trình lắp ráp (và) hoặc xử lý, các bộ phận chuyển động (và) hoặc tinh vi 

(phanh, bộ mã hóa) phải được bảo vệ khỏi va chạm ngẫu nhiên và bụi. 

No welding should be done on the gearless machine (or during installation, or other 

conditions). The welding can damage moving parts, bearings, and magnets. 

Không được hàn trên máy không hộp số (hoặc trong quá trình lắp đặt, hoặc các điều 

kiện khác). Việc hàn có thể làm hỏng các bộ phận chuyển động, ổ trục và nam châm. 

Allow a minimum of 80 mm of space between the encoder and the wall, so that is 

always accessible for maintenance and / or replacement. 

Cho phép tối thiểu 80 mm không gian giữa bộ mã hóa và tường để luôn có thể tiếp 

cận để bảo trì (và) hoặc thay thế. 
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10. ELECTRICAL CONNECTIONS - DÒNG ĐIỆN KẾT NỐI 

All and any electrical connections must be performed with the main switch in the 

“OFF” position. 

Tất cả và mọi kết nối điện phải được thực hiện với công tắc chính ở vị trí “TẮT”. 

 

Use shielded cables (max. lenght 15m). The shield of the cable must be connected to the 

inverter 

Sử dụng cáp có vỏ bọc (chiều dài tối đa 15m). Tấm chắn của cáp phải được kết nối với 

biến tần 

 

10.1 ELECTRIC MOTOR - ĐỘNG CƠ ĐIỆN 

Following the diagram included in this manual, perform the electrical connection of the motor to the 

inverter, paying attention to the correct connection of the phases U, V, W and of the grounding. 

DO NOT CONNECT THE MACHINE DIRECTLY TO THE NETWORK. FEEDING HAS TO BE 

THROUGH AN APPROPRIATED ELECTRONIC CONVERTER. 

Theo sơ đồ có trong sách hướng dẫn này, thực hiện kết nối điện của động cơ với biến tần, chú ý 

kết nối đúng các pha U, V, W và nối đất. KHÔNG KẾT NỐI MÁY TRỰC TIẾP VỚI MẠNG. CUNG 

CẤP THÔNG QUA MỘT BỘ CHUYỂN ĐỔI ĐIỆN TỬ ĐƯỢC CHẤP THUẬN. 

IMPORTANT NOTICE - THÔNG BÁO QUAN TRỌNG 

The motor is manufactured using permanent magnets whose maximum operating 

temperature is 180°C. By exceededing such limit the magnets may lose their magnetic 

features, thus modifying the performance of the machine. For the technical features of the 

PTC sensors, please refer to the following table: 

Động cơ được sản xuất bằng nam châm vĩnh cửu có nhiệt độ hoạt động tối đa là 180 ° C. Bằng 

cách vượt quá giới hạn như vậy, nam châm có thể làm mất các tính năng từ tính của chúng, do đó 

làm thay đổi hiệu suất của máy. Để biết các tính năng kỹ thuật của cảm biến PTC, vui lòng tham 

khảo bảng sau: 
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TERMISTORI/thermistors ĐIỆN TRỞ NHIỆT 

 

T < 150°C 750 Ohm T < 150°C 750 Ohm 

T ≥ 150°C 4 kOhm T ≥ 150°C 4 kOhm 

The motor is protected by PTC thermal resistors.  

The thermistors MUST BE CONNECTED ONLY TO A SPECIFIC CONTROLLER.  

The non correct connection of the thermistors produces their immediate burning.  

The maximum allowed feeding voltage is of 2,5 VDC 

Động cơ được bảo vệ bằng điện trở nhiệt PTC. 

Các điện trở nhiệt CHỈ PHẢI ĐƯỢC KẾT NỐI VỚI MỘT BỘ ĐIỀU KHIỂN CỤ THỂ. 

Kết nối không chính xác của các điện trở nhiệt tạo ra sự cháy nổ. 

Điện áp cung cấp tối đa cho phép là 2,5 VDC. 
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10.2 ELECTRICAL CONNECTIONS DIAGRAM - SƠ ĐỒ KẾT NỐI 

ĐIỆN 

 

10.3 ENCODER – BỘ MÃ HÓA  

The encoder ECN 413 is of the absolute type with EnDat interface protocol. For the connection of 

the encoder to the inverter, please refer to the chart below (taken from the catalog Heidenhain) 
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Bộ mã hóa ECN 413 thuộc loại tuyệt đối với giao thức giao diện EnDat. Để biết kết nối của bộ mã 

hóa với biến tần, vui lòng tham khảo biểu đồ bên dưới (lấy từ danh mục Heidenhain). 

A shielded cable must be used to connect the encoder. The encoder is supplied as STD with 10m 

shielded cable without connector. The machine comes with PHASED ENCODER 

Cáp được bảo vệ phải được sử dụng để kết nối bộ mã hóa. Bộ mã hóa được cung cấp dưới dạng 

STD với cáp được bảo vệ dài 10m không có đầu nối. Máy đi kèm với MÁY MỞ RỘNG PHASED.  

The pins or cables must not be touched. 

Giắc cắm hoặc cáp không được chạm vào. 

IMPORTANT NOTICE – THÔNG BÁO QUAN TRỌNG  

The encoder contains components that can be damaged by electrostatic discharge. The 

maintenance personnel must therefore pay attention to the components that come into 

contact with it. 

Bộ mã hóa chứa các thành phần có thể bị hỏng do phóng tĩnh điện.  
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Nhân viên bảo trì phải chú ý đến các bộ phận tiếp xúc với nó. 

The body of those who come into contact with the encoder must be discharged (touching 

something metal on the ground). 

Cơ thể của những người tiếp xúc với bộ mã hóa sẽ bị phóng điện (chạm vào vật gì đó bằng kim 

loại trên mặt đất). 

 

The pins or cables must not be touched. 

Giắc cắm hoặc cáp không được chạm vào. 

 

10.4 ELECTROMAGNETIC BRAKE – THẮNG ĐIỆN TỪ 

The I.T.G. gearless traction units are supplied with an adjusted electromagnetic brake. The 

electromagnetic brake is the physical braking device for the ITG 03 and ITG 04 gearless machines. 

This device is open (gearless shaft free) when fed and is closed (gearless shaft braked) in case of 

power failure. The brake is powered with a DC supply to achieve a suitably rapid brake activation 

time in case of an emergency. Always refer to the electromagnetic brake manual attached to this 

manual. 

Máy kéo I.T.G. không hộp số được cung cấp với một phanh điện từ điều chỉnh. Phanh điện từ là 

thiết bị phanh vật lý dùng cho máy không hộp số ITG 03 và ITG 04. Thiết bị này mở (không có trục 

không hộp số) khi được cấp và đóng (phanh trục không hộp số) trong trường hợp mất điện. Phanh 

được cấp nguồn điện một chiều để đạt được thời gian kích hoạt phanh nhanh chóng trong trường 

hợp khẩn cấp. Luôn tham khảo hướng dẫn sử dụng phanh điện từ kèm theo sách hướng dẫn này. 

 

 

 

Be sure that the rated supply 

voltage is always kept. 

 

 

Đảm bảo rằng điện áp định mức luôn 

được cung cấp. 
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The brake is powered with a DC 

supply to achieve a suitably rapid 

brake activation time in case of an 

emergency. Always refer to the 

electromagnetic brake manual 

supplied with the machine. 

Phanh được cấp nguồn điện một chiều 

để đạt được thời gian kích hoạt phanh 

nhanh chóng trong trường hợp khẩn 

cấp. Luôn tham khảo hướng dẫn sử 

dụng phanh điện từ được cung cấp kèm 

theo máy. 

 

The present instructions do not in any way replace the technical documentation of the brake 

supplied with the traction unit. Please always refer to it. 

The brake device can be fed by DC supply accordingly to the voltage required by the Customer. 

Carry out the electrical connections connecting the brake’s output cable to the power supply of the 

control panel. The reversal of the polarity does not change the operation of the brake. 

The section of the connection cables must be suitable to prevent a sudden rise of voltage between 

the source and the brake. Tolerance of the supply voltage to the terminals of the brake is +5% / -

10%. 

The brake must be protected from surges using varistors. The varistors are supplied with the 

machine. The brake is designed to work in a static mode. The dynamic braking is limited only to 

emergency braking and test braking. The brake does nor replace the safety braking system used 

during the descent of the elevator. 

Correct use does not lead to significant wear of the friction material. 

Mechanical release of the brake is not possible. The brake release occurs only with its power 

supply. 

The manual release is possible only if the brake release levers are present (available on request). 

The brake has been designed with IP10 protection level for operating in dry conditions. The friction 

material must not come into contact with any type of oil, grease, or abrasive powder. 

If the pads require replacement, please refer to technical documentation of the brake supplied with 

the traction unit. 

For any operation to be carried out on the electromagnetic brake of the ITG 03 and ITG 04 hoisting 

machines, please refer to the manual of the brake that is applied together with each machine. 
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              Các hướng dẫn này không thay thế bất kỳ cách nào tài liệu kỹ thuật của phanh được cung 

cấp cùng với bộ kéo. Hãy luôn tham khảo nó. 

Thiết bị hãm có thể được cấp nguồn bằng nguồn điện một chiều tương ứng với điện áp mà Khách 

hàng yêu cầu. Tiến hành đấu nối điện kết nối với cáp đầu ra của phanh với nguồn điện của bảng 

điều khiển. Việc đảo ngược cực không làm thay đổi hoạt động của phanh. 

Tiết diện của các cáp nối phải phù hợp để ngăn ngừa sự tăng điện áp đột ngột giữa nguồn và 

phanh. Dung sai của điện áp cung cấp cho các cực của phanh là + 5% / -10%. 

Phanh phải được bảo vệ khỏi sự tăng vọt bằng cách sử dụng biến trở. Các biến thể được cung 

cấp cùng với máy. Phanh được thiết kế để làm việc ở chế độ tĩnh. Phanh động chỉ giới hạn ở phanh 

khẩn cấp và phanh thử. Phanh không thay thế cho hệ thống phanh an toàn được sử dụng trong 

quá trình xuống của thang máy. 

Sử dụng đúng cách không dẫn đến mài mòn đáng kể của vật liệu ma sát. 

Không thể nhả phanh cơ học. Việc nhả phanh chỉ xảy ra với nguồn điện của nó 

Chỉ có thể nhả bằng tay nếu có cần phanh nhả (có sẵn theo yêu cầu). 

Phanh được thiết kế với cấp độ bảo vệ IP10 để hoạt động trong điều kiện khô ráo. Vật liệu ma sát 

không được tiếp xúc với bất kỳ loại dầu, mỡ hoặc bột mài mòn nào. 

Nếu má phanh yêu cầu thay thế, vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật của phanh được cung cấp 

cùng với bộ kéo. 

Đối với bất kỳ hoạt động nào được thực hiện trên phanh điện từ của máy kéo ITG 03 và ITG 04, 

vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng phanh được áp dụng cùng với mỗi máy. 
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1. PRODUCT DESCRIPTION – MÔ TẢ SẢN PHẨM 

1.1 Architecture – Cấu trúc 

        Fig. 1: Main components – Các thành phần chính 
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11. MAINTENANCE – BẢO TRÌ 

Before performing any maintenance operations, READ CAREFULLY paragraph 7 “Safety 

requirements” of this manual. Operations of installation and/or maintenance can be done only by 

competent personnel, 29ang29rized to access the machinery and having the necessary equipment 

and instruments. 

Trước khi thực hiện bất kỳ hoạt động bảo trì nào, hãy ĐỌC KỸ đoạn 7 “Yêu cầu an toàn” của sách 

hướng dẫn. Các hoạt động lắp đặt và / hoặc bảo trì chỉ có thể được thực hiện bởi nhân viên có 

thẩm quyền, được phép tiếp cận máy móc và có các thiết bị và dụng cụ cần thiết. 

WARNING  

Before starting any installation and/or maintenance operations, you must pay attention 

to the safety prescriptions shown below in order to avoid accidents and damage to the 

product components: 

Make sure you have the appropriate personal protection equipment (helmet, body harness, gloves, 

safety shoes). 

Secure the equipment and other objects to avoid accidental falls from a height. Make sure that 

there is no power before working on electrical equipment. 

Install the electrical system and/or the connections only after reading the relative instructions. 

Before starting the installation, check the structural and space limitations where the installation / 

maintenance operations will be done. 

Where, when and what assembly/maintenance procedures can be or should be activated must be 

considered. 

Take account beforehand of all the substantial limitations that may regard the various operation 

phases; and do not start work without first evaluating the consequences. 

CẢNH BÁO 

Trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động lắp đặt và / hoặc bảo trì nào, bạn phải chú ý đến 

các quy định an toàn được hiển thị bên dưới để tránh tai nạn và hư hỏng cho các bộ 

phận của sản phẩm: 
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Đảm bảo rằng bạn có các thiết bị bảo vệ cá nhân thích hợp (mũ bảo hiểm, quần áo bảo hộ lao 

động, 30ang tay, giày bảo hộ). 

Giữ chặt thiết bị và các đồ vật khác để tránh vô tình rơi từ độ cao. Đảm bảo rằng không có điện 

trước khi thao tác trên các thiết bị điện. 

Chỉ lắp đặt hệ thống điện và / hoặc các kết nối sau khi đọc các hướng dẫn tương đối. 

Trước khi bắt đầu cài đặt, hãy kiểm tra các giới hạn về cấu trúc và không gian nơi các hoạt động 

lắp đặt / bảo trì sẽ được thực hiện. 

Phải xem xét các quy trình lắp ráp / bảo trì ở đâu, khi nào hoặc có thể được kích hoạt. 

Tính toán trước tất cả các hạn chế đáng kể có thể liên quan đến các giai đoạn vận hành khác 

nhau; và không bắt đầu công việc mà không đánh giá hậu quả trước. 

The installer/maintenance engineer must provide a maintenance plan in relation to 

the use characteristics of the gearless hoist.  

The routinary maintenance of the gearless hoist is limited to: 

- General cleaning of the hoist (no compressed air) 

                     - Brake adjustment (brake closed, SYSTEM OUT OF SERVICE) and wear evaluation 

of the brake materials 

          - Valuation and check of the wear and tear state of the pulley cable seats. 

Người lắp đặt / kỹ sư bảo trì phải đưa ra một kế hoạch bảo trì liên quan đến đặc tính sử dụng của 

vận thăng không hộp số. 

Việc bảo trì định kỳ của vận thăng không hộp số được giới hạn ở: 

- Tổng vệ sinh vận thăng (không có khí nén) 

- Điều chỉnh phanh (đóng phanh, HỆ THỐNG NGOÀI DỊCH VỤ) và đánh giá độ mòn của vật liệu 

phanh 

- Đánh giá và kiểm tra tình trạng và độ hao mòn của puli cáp. 

WARNING  

The gearless hoist MUST NEVER BE OPENED. 

The bearings are lubricated for life (no maintenance required). Specialised personnel 
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are required for the replacement of the bearings. 

See the specific instructions for the removal of the pulley and encoder. 

CẢNH BÁO 

Máy kéo không hộp số KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC MỞ 

Bạc đạn được bôi trơn suốt đời (không cần bảo dưỡng). Cần có nhân viên chuyên môn để thay 

thế các bạc đạn. 

Xem hướng dẫn cụ thể để tháo puli và bộ mã hóa. 

10.1 ENCODER REPLACEMENT – THAY THẾ BỘ MÃ HÓA 

Before replacing the encoder: 

- read the chapter “Safety Prescriptions”. 

- Disconnect the electrical power supply to the hoist. The present instructions do not 

in any way replace the technical documentation of the encoder supplied with the 

machine. 

Trước khi thay thế bộ mã hóa 

- Đọc chương “Điều khoản an toàn”. 

- Ngắt nguồn điện máy kéo. Các hướng dẫn hiện tại không thay thế bất kỳ các tài liệu kỹ thuật 

của bộ mã hóa được cung cấp cùng với máy. 

 

Always refer to the encoder manual supplied with the machine. 

Luôn tham khảo hướng dẫn sử dụng bộ mã hóa được cung cấp kèm theo máy. 

Disassembly of the Heidenhain and Lika encoder. 

- Loosen the screw on the outer ring with an Allen key and remove the cover on the rear. 

-Unscrew the central screw M5x50 by 1-2 turns (approx. 360-720°). 

- Proceed with one of the two disassembly options. The first implies using an M10 screw; the 

second the introduction of an M5 screw or dowel before using the M10 screw (where the encoder 

is removed several times, please select the second option to preserve the integrity of the thread). 

- Unscrew the M10 and M5 screw and remove the encoder from its position. 

Tháo bộ mã hóa Heidenhain và Lika. 

- Nới lỏng vít ở vòng ngoài bằng chìa khóa Allen (khóa lục giác) và tháo nắp ở phía sau. 

- Vặn vít trung tâm M5x50 1-2 vòng (khoảng 360-720°). 
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- Tiến hành một trong hai phương án tháo sau. Đầu tiên thử sử dụng vít M10; thứ hai thử sử 

dụng vít hoặc chốt M5 trước khi sử dụng vít M10 ((trong đó bộ mã hóa được gỡ bỏ nhiều lần, vui 

lòng chọn phương án thứ hai để bảo về ren). 

- Vặn vít M10 và M5 và tháo bộ mã hóa khỏi vị trí. 

 

(image taken from the Heidenhain catalogue) 

(hình ảnh lấy từ cataloge Heidenhain) 

Assembly of the Heidenhain and Lika encoder: 

- Place the encoder inside the housing, taking care to centre the cone properly. 

- Tighten the central M5x50 screw with a torque of 5 Nm. 

- Position the encoder cover. 

- Tighten the screw on the outer ring with an Allen wrench and a torque of 1.25 Nm 

- Once the positioning of the encoder is complete the timing procedure with the inverter must be 

repeated (REFER TO THE INVERTER MANUAL FOR THE CORRECT PROCEDURE). 

(image taken from the Heidenhain catalogue) 

Lắp bộ mã hóa Heidenhain và Lika: 

- Đặt bộ mã hóa bên trong vỏ, chú ý canh giữa vòng hình nón đúng cách. 
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- Vặn vít trung tâm M5x50 với momen xoắn 5 Nm. 

- Định vị nắp bộ mã hóa. 

- Vặn vít ở vòng ngoài bằng cờ lê Allen (lục giác) và mô-men xoắn 1,25 Nm 

- Khi định vị được bộ mã hóa đúng với thời gian của biến tần để được lặp lại (THAM KHẢO 

HƯỚNG DẪN BIẾN TẦN ĐỂ CÓ QUY TRÌNH ĐÚNG). 

(Hình ảnh lấy từ cataloge Heidenhain) 

 

(Image taken from the Heidenhain catalogue) 

(Hình ảnh lấy từ catalo Heidenhain) 

10.2. TRACTION SHEAVE DISASSEMBLY – THÁO DỜI PULLEY 

Before removing the traction sheave 

- read the chapter “Safety Prescriptions”. 

- Đọc chương “Điều khoản an toàn”. 

- disconnect the electrical power supply to the hoist. 

- ngắt nguồn điện cung cấp cho máy kéo. 
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- place the system out of range. 

- đặt hệ thống ngoài phạm vi. 

Before removing the traction sheave, remove the safeties, the cable guards, and 

cables from the machine. 

Trước khi tháo puly kéo, hãy tháo các khóa an toàn, bộ phận bảo vệ cáp và dây cáp 

khỏi máy.  

Removal of the traction sheave  

Unscrew the 3 screws holding the pulley M10x30 

Insert a disc of 60mm diameter steel washer between the shaft and 6mm high pulley. The disc is 

not supplied with the traction unit. 

Tháo pulley.  

Tháo 3 đinh vít giữ puli M10x30. 

Đặt một đĩa vòng đệm bằng thép đường kính 60mm vào giữa trục và ròng rọc cao 6mm. Đĩa 

không được cung cấp cùng với bộ kéo. 
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