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Gebruik van de technische handleiding
1 Algemene aanwijzingen
1.1 Gebruik van de technische handleiding

Deze technische handleiding maakt deel uit van het product en bevat belangrijke aan-
wijzingen voor het bedrijf en de service. De technische handleiding is geschreven voor
alle personen die montage-, installatie-, inbedrijfstellings- en onderhoudswerkzaamhe-
den aan het product uitvoeren.
De technische handleiding moet leesbaar en toegankelijk zijn. Zorg ervoor dat personen
die verantwoordelijk zijn voor de installatie en het bedrijf, alsmede personen die zelf-
standig aan de installatie werken de technische handleiding helemaal gelezen en begre-
pen hebben. Neem bij onduidelijkheden of behoefte aan meer informatie contact op met
SEW-EURODRIVE.

1.2 Opbouw van de veiligheidsaanwijzingen
De veiligheidsaanwijzingen van deze technische handleiding zijn als volgt opgebouwd:

Pictogram SIGNAALWOORD!
Soort gevaar en bron van het gevaar.
Mogelijke gevolgen bij niet-inachtneming.
• Maatregel(en) om gevaar te voorkomen.

Pictogram Signaalwoord Betekenis Gevolgen bij 
niet-inachtneming

Voorbeeld:

Algemeen gevaar

Specifiek gevaar,
bijv. elektrische schok

GEVAAR! Onmiddellijk gevaar Dood of zwaar lichamelijk letsel

WAARSCHUWING! Mogelijk gevaarlijke situatie Dood of zwaar lichamelijk letsel

VOORZICHTIG! Mogelijk gevaarlijke situatie Licht lichamelijk letsel

VOORZICHTIG! Mogelijke materiële schade Beschadiging van het aandrijfsysteem of 
zijn omgeving

AANWIJZING VOOR DE 
EXPLOSIEBEVEILIGING

Belangrijke aanwijzing voor de 
explosiebeveiliging

Opheffen van de explosiebeveiliging en 
daaruit voortvloeiende gevaren 

AANWIJZING Nuttige aanwijzing of tip.
Vereenvoudigt de bediening 
van het aandrijfsysteem.
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1.3 Garantieaanspraken
De naleving van de technische handleiding is een voorwaarde voor een storingvrij
bedrijf en de honorering van eventuele garantieaanspraken. Lees daarom eerst de tech-
nische handleiding, voordat u met het apparaat gaat werken! 

1.4 Beperking van aansprakelijkheid
De naleving van de technische handleiding is basisvoorwaarde voor het veilige bedrijf
van de explosiebeveiligde elektromotoren en het bereiken van de opgegeven product-
eigenschappen en vermogensspecificaties. SEW-EURODRIVE is niet aansprakelijk
voor persoonlijk letsel, schade aan installaties of eigendommen die ontstaan door het
niet naleven van deze technische handleiding. In dergelijke gevallen vervalt de aanspra-
kelijkheid voor defecten.

1.5 Auteursrechtelijke opmerking
© 2008 - SEW-EURODRIVE. Alle rechten voorbehouden.
De (gedeeltelijke) verveelvuldiging, bewerking, verspreiding en overig gebruik zijn – in
welke vorm dan ook – verboden. 
A
G
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2 Veiligheidsaanwijzingen
2.1 Inleidende opmerkingen

De volgende veiligheidsaanwijzingen hebben in eerste instantie betrekking op de toe-
passing van explosiebeveiligde elektromotoren. Let bij de toepassing van reductoren
ook op de veiligheidsaanwijzingen voor reductoren in de desbetreffende technische
handleiding.
Houd ook rekening met de aanvullende veiligheidsaanwijzingen in de verschillende
hoofdstukken van deze technische handleiding.

2.2 Algemeen

Bij niet-toegestane verwijdering van de vereiste afdekking, ondeskundig gebruik, bij
onjuiste installatie of bediening bestaat gevaar voor ernstig persoonlijk letsel of schade
aan installaties.
In de documentatie vindt u meer informatie. Let op het hoofdstuk "Relevante documen-
ten".

GEVAAR!
Tijdens het bedrijf kunnen motoren en motorreductoren conform hun beschermings-
graad spanningsvoerende, ongeïsoleerde, eventueel bewegende of roterende delen
en hete oppervlakken hebben.
Explosiegevaarlijke gasmengsels of stofconcentraties kunnen in combinatie met hete,
spanningsvoerende en bewegende delen van elektrische machines zware of dodelijke
verwondingen veroorzaken.
Dood of zwaar letsel.
• Alle werkzaamheden voor transport, opslag, opstelling/montage, inbedrijfstelling en

onderhoud mogen alleen door gekwalificeerd, vakkundig personeel worden verricht
met onvoorwaardelijke inachtneming van:
– de bijbehorende uitvoerige technische handleiding(en) 
– de waarschuwings- en veiligheidsstickers op de motor/motorreductor
– alle andere bij de aandrijving horende configuratiedocumenten, inbedrijfstel-

lingsvoorschriften en aansluitschema's
– de voor de installatie specifieke bepalingen en eisen
– de nationale/regionale voorschriften voor veiligheid en ongevallenpreventie

• Installeer nooit beschadigde producten.
• Meld beschadigingen direct bij het transportbedrijf.
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
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2.3 Doelgroep
Mechanische werkzaamheden mogen alleen door geschoold personeel worden ver-
richt. Geschoold personeel zijn volgens deze fundamentele veiligheidsaanwijzingen
personen die vertrouwd zijn met de opbouw, de mechanische installatie, het verhelpen
van storingen en de reparatie van het product, en de volgende kwalificaties hebben:
• succesvol afgesloten scholing op het gebied van mechanica (bijvoorbeeld als meca-

nicien of mechatronicus)
• kennis van deze technische handleiding

Elektrotechnische werkzaamheden mogen alleen door een geschoolde elektricien
worden verricht. Elektriciens zijn volgens deze fundamentele veiligheidsaanwijzingen
personen die vertrouwd zijn met de elektrische installatie, de inbedrijfstelling, het verhel-
pen van storingen en de reparatie van het product, en de volgende kwalificaties hebben:
• succesvol afgesloten scholing op het gebied van elektrotechniek (bijvoorbeeld als

elektronicus of mechatronicus)
• kennis van deze technische handleiding

Alle werkzaamheden in de overige afdelingen transport, opslag, bedrijf en afvoer mogen
uitsluitend worden uitgevoerd door goed opgeleide personen.

2.4 Toepassing conform de voorschriften
De explosiebeveiligde motoren zijn bestemd voor industriële installaties en mogen
alleen worden toegepast in overeenstemming met de specificaties in de technische
documentatie van SEW-EURODRIVE en de specificaties op het typeplaatje. Ze voldoen
aan de geldende normen en voorschriften en aan de eisen van de richtlijn 94/9/EG.

AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
De motor mag alleen onder de in het hoofdstuk "Inbedrijfstelling" beschreven voor-
waarden gebruikt worden.
De motor mag alleen met een frequentieregelaar gebruikt worden als de vereisten van
de EG-prototypecertificaten en/of van deze technische handleiding en de gegevens op
het typeplaatje van de motor, indien aanwezig,  aangehouden worden! 
Er mogen geen agressieve stoffen in de onmiddellijke omgeving aanwezig zijn, die de
lak en de afdichtingen kunnen aantasten.
V
D
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2.5 Relevante documenten
Let ook op de volgende documenten:
• technische handleiding "Explosiebeveiligde reductoren van de series R..7, F..7, K..7,

S..7, Spiroplan® W" bij eventueel aangebouwde motorreductoren
• technische handleiding van de eventueel aangebouwde frequentieregelaar bij rege-

laargevoede motoren
• technische handleidingen van eventueel aangebouwde opties 
• de bijbehorende aansluitschema's 

2.6 Transport
Controleer de levering direct na ontvangst op mogelijke transportschade. Stel het trans-
portbedrijf hiervan direct op de hoogte. De inbedrijfstelling moet eventueel worden uit-
gesteld.
Draai ingeschroefde hijsogen goed vast. Deze zijn alleen berekend op het gewicht van
de motor/motorreductor; er mogen geen extra lasten worden aangebracht. 
De ingebouwde hijsogen voldoen aan DIN 580. De in deze norm genoemde lasten en
voorschriften moeten altijd in acht worden genomen. Als op de motorreductor twee hijs-
ogen of oogbouten zijn aangebracht, moeten deze twee hijsogen tijdens het transport
ook worden gebruikt. De trekrichting van de hijsinrichting mag dan volgens DIN 580 niet
meer dan 45° afwijken. 
Gebruik, indien nodig, geschikte en voldoende bemeten transportmiddelen. Verwijder
de aanwezige transportbeveiligingen vóór de inbedrijfstelling.

2.7 Langdurige opslag 
Let op de aanwijzingen in het hoofdstuk "Langdurige opslag" (Æ pag. 15). 
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
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2.8 Opstelling/montage
Let op de aanwijzingen in het hoofdstuk "Mechanische installatie" (Æ pag. 15).

2.9 Elektrische aansluiting
Alle werkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden uitge-
voerd. De machine moet hierbij stilstaan, vrijgeschakeld zijn en geborgd worden tegen
onbedoelde herinschakeling. Dit geldt ook voor hulpstroomkringen (bijv. stilstandsver-
warming).
Controleer of de spanning eraf is!
Het overschrijden van de tolerantiegrenzen in EN 60034-1 (VDE 0530, deel 1) – span-
ning + 5%, frequentie + 2%, curvevorm, symmetrie – zorgt voor meer warmte en is van
invloed op de elektromagnetische compatibiliteit. Neem de specificaties op het type-
plaatje en het aansluitschema in de klemmenkast in acht.
Let op de schakelspecificaties en de afwijkende specificaties op het typeplaatje en op
het aansluitschema.
Bij de aansluiting moet voor een duurzaam veilige, elektrische verbinding worden
gezorgd (geen uitstekende draadeinden); gebruik de juiste kabeleinddoppen. Zorg voor
veilige aardverbindingen. In aangesloten toestand mogen de afstanden tot niet-geïso-
leerde en spanningvoerende delen niet onder de minimumwaarden volgens EN 60079-
15 of EN 60079-7 en de nationale voorschriften komen. De afstanden dienen bij laag-
spanning de volgende  minimumwaarden te hebben:

In de aansluitkast mogen geen vreemde voorwerpen, vuil of vocht aanwezig zijn. Sluit
kabelinvoeropeningen die niet worden gebruikt en de kast zelf stof- en waterdicht af.
Borg de spie voor het proefdraaien zonder aandrijfelementen. Bij laagspanningsmachi-
nes moet voor de inbedrijfstelling de juiste werking worden gecontroleerd. 
Let op de aanwijzingen in het hoofdstuk "Elektrische installatie"! 

2.10 Inbedrijfstelling/bedrijf
Borg de spie voor het proefdraaien zonder aandrijfelementen. Stel bewakings- en bevei-
ligingsvoorzieningen ook tijdens het proefdraaien niet buiten werking.
Bij afwijkingen ten opzichte van het normale bedrijf (bijv. verhoogde temperaturen,
geluiden, trillingen) dient de motor(-reductor) bij twijfel uitgeschakeld te worden. Stel de
oorzaak vast en overleg eventueel met Vector Aandrijftechniek.

Nominale spanning Unom Afstand voor motoren van 
categorie 3

Afstand voor motoren van 
categorie 2

< 500 V 5 mm 8 mm

> 500 – < 690 V 5,5 mm 10 mm
V
O
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Draaistroommotor
3 Constructie van de motor

3.1  Draaistroommotor

AANWIJZING
De onderstaande afbeelding is een schematische afbeelding. Deze afbeelding dient
slechts als hulpmiddel bij de onderdelenlijsten. Afwijkingen al naargelang motorgrootte
en uitvoering zijn mogelijk!

1 Rotor, compleet 31 Spie 107 Slingerschijf 131 Afdichtring
2 Borgring 32 Borgring 111 Afdichting 132 Klemmenkastdeksel
3 Spie 35 Ventilatorkap 112 Onderbouw klemmenkast 134 Afdichtingsschroef
7 Flenslagerschild 36 Ventilator 113 Cilinderschroef 135 Afdichtring
9 Afdichtingsschroef 37 V-ring 115 Klemmenbord

10 Borgring 41 Compensatieplaat 116 Klembeugel
11 Groefkogellager 42 B-lagerschild 117 Zeskantbout
12 Borgring 44 Groefkogellager 118 Veerring
13 Zeskantbout (trekstang) (4x) 100 Zeskantmoer (4x) 119 Cilinderschroef
16 Stator, compleet 101 Veerring (4x) 123 Zeskantbout (4x)
20 Nilosring 103 Tapeind (4x) 129 Afsluitdop
 22 Zeskantbout (4x) 106 Askeerring 130 Afdichtring

10
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1

20 44 41
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42

36
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2
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3.2 Typesleutel, typeplaatje, typeaanduiding
3.2.1 Typesleutel

De technische handleiding geldt voor de volgende motoruitvoeringen:

Standaarddraaistroommotor

Asynchrone servomotoren

3.2.2 Typeplaatje van motoren van categorie 2
Voorbeeld: 
categorie 2G

Voorbeeld: 
categorie 2GD

DT.., DV.. voetuitvoering
DR.., ..DT.., ..DV.. aanbouwmotor voor reductor
DFR.., DFT.., DFV.. flensuitvoering
DT..F, DV..F voet- en flensuitvoering

CT... voetuitvoering/aanbouwmotor bouwgrootte 71 ... 90
CFT... flensuitvoering bouwgrootte 71 ... 90
CV... voetuitvoering/aanbouwmotor bouwgrootte 100 ... 200
CFV... flensuitvoering bouwgrootte 100 ... 200

Afbeelding 1: typeplaatje categorie 2G

Typ

Nr.

1/min

V

IM

Schmierstoff

Bruchsal / Germany

A

kg 9.2

186  228.  6.12    

Hz

cos  

Nm

i :1

    

eDT71D4

3009818304.0002.99

1465

0.37
    

230/400

29 3.7 II 2 G Ex e II T3

   

B5

0.70

tE    s IA / IN  

Baujahr 1999 PTB 99 ATEX 3402/03

1.97/1.14   50

IP 54 Kl. B

0102

3 

kW

Afbeelding 2: typeplaatje categorie 2GD

Kl. IP

0102Germany

Ta °C

Baujahr

76646 Bruchsal

IM
Hz

Nm
cos

186 228 6.15

1/min

V
kW

A

Typ
Nr.

IA/INstE

i :1
EN 60034 

kg

eDT71D4
3009818304.0002.06
1465
0,37
230/400

-20 ... +40

29
2006

3,7

F 9,2
1,97/1,14

65 B5
50

0,70

3 

II2G Ex e IIT3
II2D Ex tD A21 IP65 T120°C
PTB 99 ATEX 3402/03
C
T
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3.2.3 Typeaanduiding
Voorbeeld: 
draaistroom(rem)
motor categorie 2G

3.2.4 Typeplaatje motor van categorie 3: serie DR, DT(E), DV(E)
Voorbeeld: 
categorie 3GD

3.2.5 Typeaanduiding
Voorbeeld: 
draaistroom(rem)
motor categorie 3G

eD T 71D 4 / BC05 / HR / TF

Temperatuurvoeler (PTC-weerstand)

Handremlichting van de rem

Rem

Pooltal motor

Bouwgrootte motor

Bouwstand

Draaistroommotor met verhoogde vei-
ligheid

Afbeelding 3: typeplaatje

EN 60034  3

76646 Bruchsal
Germany

IM

°CTa

1/min
kW cos

Jahr

i
Nm

Kl.
Hz

186 353 3.17Made in Germany

GleichrichterBremse NmV
IP

V A
kg

Typ
Nr.

DFT90S4/BMG/TF/II3G
3009818304.0001.06
1,1 0,77

1300
230/400
-20... +40

230
2006II3G Ex nA IIT3 II3D Ex tD A22 IP65 T140°C

4,85/2,8
31
20

65 F
50

B5

:1

BMS1,5

D F T 90S 4 / BMG / TF / II3G

Apparaatcategorie

Temperatuurvoeler (PTC-weerstand)

Rem

Pooltal motor

Bouwgrootte motor

Bouwstand

Flensuitvoering optioneel

Draaistroommotor
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
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3.2.6 Typeplaatje motor van categorie 3: serie CT, CV
Voorbeeld: 
categorie 3D

3.2.7 Typeaanduiding
Voorbeeld: 
asynchrone 
servo(rem)motoren 
categorie II3D

Afbeelding 4: typeplaatje

Typ

Nr.

1/min

Nm max. Motor

V
IM

Bremse V 400

Schmierstoff

Bruchsal / Germany

A

kg 40

187 835 2.13Made in Germany    

Hz

Nm

i :1

3        IEC  34

    

CV 100 L4 / BMG / TF / ES1S /  II3D

1783048036.0003.02

2100

66 

    

305

Ex tD A22  T 140° CII 3D

   B3

14.8 73

1/min max. Motor3500

IP 54 Kl. F

Nm 40 Gleichrichter BGE

Baujahr 2002

Ta -20... +40

CV 100L4 / BMG / TF / ES1S / II3D

Apparaatcategorie

Type encoder

Temperatuurvoeler (PTC-weerstand) 

Rem

Pooltal motor

Bouwgrootte motor

Motorserie
C
T
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4 Mechanische installatie

4.1 Voordat u begint
De aandrijving mag alleen worden gemonteerd als
• de specificaties op het typeplaatje van de aandrijving overeenstemmen met die van

het elektriciteitsnet
• de aandrijving onbeschadigd is (geen schade door transport of opslag)
• gecontroleerd is of aan de voorwaarden voor het toepassingsgebied is voldaan

(zie het hoofdstuk "Veiligheidsaanwijzingen")

4.2 Mechanische installatie
4.2.1 Voorbereidingen

Langdurige opslag 
motoren

• Let op de per jaar 10% kortere vetgebruiksduur van de kogellagers na een opslagtijd
van meer dan een jaar.

• Controleer of de motor door de langere opslagtijd vocht heeft opgenomen. Daartoe
moet de isolatieweerstand worden gemeten (meetspanning 500 V).

De isolatieweerstand (zie onderstaande afbeelding) is sterk afhankelijk van de
temperatuur! Als de isolatieweerstand niet voldoende is, moet de motor worden
gedroogd.

AANWIJZING

Let tijdens de installatie op de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 2!

100

10

1

0,1
0 20 40 60 80

[˚C ]

[M   ]
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Motor drogen Motor verwarmen:
• met warme lucht of 
• met een scheidingstransformator:

– wikkelingen in serie schakelen (zie onderstaande afbeelding)
– hulpwisselspanning max. 10% van de nominale spanning met max. 20% van de

nominale stroom

Beëindig de droogprocedure als de minimale isolatieweerstand wordt overschreden.
Controleer de klemmenkast om vast te stellen of:
• de binnenkant droog en schoon is
• de aansluit- en bevestigingsonderdelen vrij van corrosie zijn
• de voegafdichting in orde is
• de kabelwartels dicht zijn (reinig of vervang ze, indien nodig)

Trafo
M
M
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4.2.2 Toleranties bij montagewerkzaamheden

4.2.3 Opstellen van de motor
• De motor of de motorreductor mag alleen in de opgegeven bouwvorm op een vlakke,

trillingsvrije en torsiestijve fundering worden opgesteld/gemonteerd.
• Aseinden moeten grondig worden gereinigd om corrosiewerende middelen te verwij-

deren (in de handel verkrijgbaar oplosmiddel gebruiken). Het oplosmiddel mag niet
de lagers en afdichtringen binnendringen. Dit kan leiden tot beschadiging van het
materiaal!

• Lijn de motor en het lastwerktuig zorgvuldig uit om de motoras niet ontoelaatbaar te
belasten (let op de toelaatbare radiale en axiale krachten!)

• Vermijd stoten en slagen op het aseinde.
• Zorg ervoor dat de koellucht ongehinderd kan worden toegevoerd. Warme lucht van

andere aggregaten mag niet opnieuw worden aangezogen.
• Balanceer achteraf op de as te monteren onderdelen met een halve spie (uitgaande

assen worden met een halve spie gebalanceerd).

Installatie in 
vochtige ruimten of 
in de buitenlucht

• Gebruik passende kabelwartels voor de voedingskabel (pas eventueel verloopstuk-
ken toe) conform de installatievoorschriften.

• Smeer de schroefdraad van de kabelwartels en de afdichtingsschroeven in met een
afdichtingsmiddel en draai deze goed vast. Smeer de schroefdraad daarna nog-
maals in.

• Dicht de kabelinvoer goed af.
• Reinig de afdichtingsvlakken van de klemmenkast en het bijbehorende deksel vóór

de hermontage grondig. Afdichtingen moeten aan één zijde worden ingelijmd.
Vervang afdichtingen die broos zijn geworden. 

• Werk de corrosiewerende lak eventueel bij.
• Controleer op basis van het typeplaatje of de beschermingsgraad is toegestaan.

Aseinde Flens

Diametertolerantie volgens DIN 748 
• ISO k6 bij á Â 50 mm
• ISO m6 bij á Ã 50 mm 
• Centreerboring conform DIN 332, vorm DR..

Centreerrandtolerantie volgens DIN 42948
• ISO j6 bij á Â 230 mm
• ISO h6 bij á Ã 230 mm

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
• Als er riemschijven worden toegepast: 

– Gebruik dan alleen riemen die niet elektrostatisch kunnen worden opgeladen.
– De maximaal toegestane radiale kracht mag niet worden overschreden. Zie voor

motoren zonder reductoren het hoofdstuk "Maximaal toelaatbare radiale krach-
ten" (Æ pag. 118).

• Bescherm verticale uitvoeringen met een afdekking tegen het binnendringen van
voorwerpen of vloeistoffen (regendak C)!
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
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5 Elektrische installatie

5.1 Algemene aanwijzingen
5.1.1 Aanvullende bepalingen voor plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen

Naast de algemeen geldende veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
(bijv. DIN IEC 60364, DIN EN 50110) moeten de bijzondere bepalingen voor het reali-
seren van elektrische installaties in explosiegevaarlijke omgevingen in acht genomen
worden (bedrijfsveiligheidsverordening in Duitsland; EN 60079-14; EN 50281-1-2;
EN 61241-14 en installatiespecifieke bepalingen).

5.1.2 Aansluitschema’s gebruiken
De motor mag uitsluitend worden aangesloten volgens het aansluitschema dat bij de
motor is gevoegd. Ontbreekt dit aansluitschema, dan mag de motor niet worden aange-
sloten en in bedrijf worden gesteld. Het juiste aansluitschema kunt u gratis bij
SEW-EURODRIVE of bij Vector Aandrijftechniek verkrijgen.

5.1.3 Kabelinvoeren
De aansluitklemmenkasten zijn uitgevoerd met metrische draadgaten volgens
EN 50262 of met NPT-draadgaten volgens ANSI B1.20.1-1983. Bij de levering zijn alle
boringen voorzien van afsluitdoppen met ATEX-certificering.
Voor het aanbrengen van de correcte kabelinvoering moeten de afsluitdoppen worden
vervangen door ATEX-gecertificeerde kabelwartels met trekontlasting. De kabelwartel
moet geselecteerd worden overeenkomstig de buitendiameter van de gebruikte kabel.
De IP-beschermingsgraad van de kabelinvoering moet minimaal overeenkomen met de
IP-beschermingsgraad van de motor. 
Alle niet benodigde kabelinvoeren moeten na beëindiging van de installatie met een
ATEX-gecertificeerde afsluitstop worden afgesloten (Æ beschermingsgraad in acht
nemen).

5.1.4 Potentiaalvereffening
Overeenkomstig EN 60079-14, IEC 61241-14 en EN 50281-1-1 kan de aansluiting op
een potentiaalvereffeningssysteem vereist zijn. Neem het hoofdstuk "Verbetering van
de aarding (EMC)" (Æ pag. 20) in acht.

AANWIJZING
• Let tijdens de installatie op de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 2!
• Gebruik voor het schakelen van de motor en de rem contacten van de gebruiks-

categorie AC-3 volgens EN 60947-4-1.
E
A

Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren



5Elektrische installatie
Aanwijzingen voor de bedrading
5.2 Aanwijzingen voor de bedrading
Let bij het installeren op de veiligheidsaanwijzingen.

5.2.1 Remaansturingen beveiligen tegen storingen
De leidingen van de rem mogen niet samen met leidingen met geschakelde spanning in
één kabel worden aangebracht. Dit om EMC-beïnvloeding van de remaansturingen te
voorkomen.
Kabels met geschakelde spanning zijn vooral:
• kabels aan de uitgang van frequentie- en servoregelaars, stroomregelaars, softstar-

ters en remapparatuur
• voedingskabels voor remweerstanden e.d.

5.2.2 Motorbeveiligingsapparatuur beveiligen tegen interferentie
Om SEW-motorbeveiligingsapparatuur (temperatuurvoelers TF, wikkelingsthermosta-
ten TH) tegen interferentie te beveiligen, mogen:
• De kabels van de voeler samen met de motorkabels in een kabel gelegd worden.

Hiervoor mogen alleen hybride SEW-kabels gebruikt worden. 
Let er bij de aansluiting van de kabels op dat de bedrading EMC-conform is.

• Niet-afgeschermde voedingsleidingen niet gemeenschappelijk met leidingen met
geschakelde spanning in één kabel worden gelegd.

5.3 Bijzonderheden tijdens bedrijf met frequentieregelaar
Bij motoren die op een frequentieregelaar zijn aangesloten, moeten de desbetreffende
aansluitvoorschriften van de regelaarfabrikant worden aangehouden. Volg altijd de
instructies in het hoofdstuk "Bedrijfssoorten en grenswaarden" en de technische hand-
leiding van de frequentieregelaar op.
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
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5.4 Verbetering van de aarding (EMC)
Voor een betere, laagimpedante aarding bij hoge frequenties adviseren wij bij de draai-
stroommotoren DR/DV(E)/DT(E) de volgende aansluitingen:
• Bouwgrootte DT71 ... DV(E)132S: [1] zelftappende bout M5x10 en twee waaierschij-

ven volgens DIN 6798 in de statorbehuizing.

• Bouwgrootte DV(E)112M ... DV(E)280: bout en twee waaierschijven in de boring van
de oogbout.
Draadgrootte van de oogbout:

– DV(E)112/132S: M8
– DV(E)132M ... 180L: M12
– DV(E)200 ... 280: M16

[1]
E
V
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5.5 Omgevingscondities tijdens het bedrijf
5.5.1 Omgevingstemperatuur

Indien niet anders vermeld op het typeplaatje, moet ervoor worden gezorgd dat het tem-
peratuurbereik van -20 °C tot +40  wordt aangehouden. Bij motoren die geschikt zijn
voor hogere of lagere omgevingstemperaturen, staan op het typeplaatje speciale speci-
ficaties.

5.5.2 Opstellingshoogte
De maximale opstellingshoogte van 1000 m boven zeeniveau mag niet overschreden
worden voor zover het typeplaatje geen andere, afwijkende opstellingshoogte vermeldt. 

5.5.3 Schadelijke straling
De motoren mogen niet aan schadelijke straling (bijv. ioniserende straling) worden
blootgesteld. Overleg eventueel met Vector Aandrijftechniek.

5.5.4 Schadelijke gassen, dampen en stof
Explosiebeveiligde motoren zijn bij gebruik overeenkomstig de voorschriften niet in staat
om explosieve gassen, dampen of stof te ontsteken. Zij mogen echter niet worden bloot-
gesteld aan gassen, dampen of stofsoorten die de bedrijfsveiligheid in gevaar brengen
door bijvoorbeeld:
• corrosie
• beschadiging van de beschermende laklaag
• beschadiging van het afdichtingsmateriaal
enz.
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5.6 Motoren en remmotoren van de categorie 2G, 2D en 2GD
5.6.1 Algemene aanwijzingen

De explosiebeveiligde en stofexplosiebeveiligde SEW-EURODRIVE-motoren van de
serie eDR, eDT en eDV zijn bedoeld voor de volgende toepassingszones. 

5.6.2 Remmen in de ontstekingsbeschermingswijze drukvaste behuizing "d"
Aanvullend biedt SEW-EURODRIVE voor de explosiebeveiligde omgeving remmen aan
in de bepalende ontstekingsbeschermingswijze "d" overeenkomstig EN 50018 of
EN 60079-1. De drukvaste omhulling heeft bij remmotoren uitsluitend betrekking op de
ruimte van de rem. De motor en de aansluitklemmenkast voor de rem zijn uitgevoerd
met ontstekingsbeschermingswijze "e".

5.6.3 Aansluitklemmenkasten
De klemmenkasten hebben afhankelijk van de categorie de volgende minimumbescher-
mingsgraden. 

5.6.4 Aanduiding "X"
Indien het teken "X" achter het goedkeuringsnummer van het conformiteits- of EG-
bouwmodeltestcertificaat staat, dan wordt verwezen naar bijzondere voorwaarden voor
de veilige toepassing van de motoren binnen deze goedkeuring.

5.6.5 Temperatuurklassen
De motoren zijn voor de temperatuurklassen T3 resp. T4 toegelaten. De temperatuur-
klasse van de motor is aangegeven op het typeplaatje of op het conformiteits- of EG-
bouwmodeltestcertificaat, dat bij elke motor meegeleverd wordt.

Categorie van de 
motor 

Toepassingsgebied

2G Toepassing in zone 1 en conform de bouwvoorschriften van de apparatengroep II, 
categorie 2G. 

2D Toepassing in zone 21 en conform de bouwvoorschriften van de apparatengroep II, 
categorie 2D. 

2GD Toepassing in zone 1 of zone 21 en conform de bouwvoorschriften van de appara-
tengroep II, categorie 2GD

Categorie van de 
motor 

Beschermingsgraad

2G IP54

2D IP65

2GD IP65
E
M
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5.6.6 Oppervlaktetemperatuur
De oppervlaktetemperatuur bedraagt maximaal 120 °C. De oppervlaktetemperatuur
van de motor is aangegeven op het typeplaatje of op het conformiteits- of EG-bouwmo-
deltestcertificaat. 

5.6.7 Beveiliging tegen ontoelaatbaar hoge oppervlaktetemperatuur
De ontstekingsbeschermingswijze van de verhoogde veiligheid vereist dat de motor
voor het bereiken van de maximaal toelaatbare oppervlaktetemperatuur wordt uitge-
schakeld.
Uitschakelen kan door middel van een motorbeveiliging of PTC-temperatuurvoelers.
De soort van de motorbeveiliging is aangegeven op het EG-bouwmodeltestcertificaat.

5.6.8 Beveiliging uitsluitend met motorbeveiligingsschakelaar
Let bij installaties met een motorbeveiligingsschakelaar volgens EN 60947 op het vol-
gende:
• Bij categorie 2G en 2GD: de aanspreektijd van de motorbeveiligingsschakelaar

moet bij de op het typeplaatje vermelde aanspreekstroomverhouding IA/Inom korter
zijn dan de opwarmtijd tE van de motor.

• De motorbeveiligingsschakelaar moet bij uitval van een fase direct uitschakelen.
• De motorbeveiligingsschakelaar moet goedgekeurd zijn door een erkende instantie

en van een corresponderend beproevingsnummer voorzien zijn.
• De motorbeveiligingsschakelaar moet ingesteld zijn op de nominale motorstroom

overeenkomstig het typeplaatje of het EU-bouwmodeltestcertificaat.

5.6.9 Beveiliging uitsluitend met PTC-temperatuurvoeler (TF)
De PTC-temperatuurvoeler dient bewaakt te worden door een geschikt apparaat.
De geldende installatievoorschriften hiervoor dienen te worden aangehouden.

5.6.10 Beveiliging met motorbeveiligingsschakelaar en extra PTC-temperatuurvoeler
De bovengenoemde condities bij beveiliging alleen met motorbeveiligingsschakelaar
gelden ook hier. De beveiliging met temperatuurvoelers (TF) betekent alleen een aan-
vullende veiligheidsmaatregel, die voor de goedkeuring onder Ex-voorwaarden geen
betekenis heeft.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
De effectiviteit van de geïnstalleerde beveiligingen moet vóór de inbedrijfstelling
worden getest.
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5.6.11 Motoraansluiting
Bij motoren met een klemmenbord met sleufbouten [1] overeenkomstig richtlijn 94/9/EG
(zie onderstaande afbeelding) mogen voor de motoraansluiting alleen kabelschoenen
[3] volgens DIN 46295 worden gebruikt. De kabelschoenen [3] worden met drukmoeren
met geïntegreerde veerring [2] bevestigd.

Als alternatief voor de aansluiting is een massieve, ronde draad toegestaan waarvan de
diameter overeenkomt met de sleufbreedte van de aansluitbout (Æ onderstaande tabel).

Houd u bij de aansluiting van de netvoedingskabels aan de toegestane lucht- en
kruipwegen. 

Motorbouwgrootte
Sleufbreedte van de 

aansluitbouten
[mm]

Aanhaalmoment van de
drukmoer

[Nm]

eDT 71 C, D

2,5 4,0

eDT 80 K, N

eDT 90 S, L

eDT 100 LS, L

eDV 100 M, L

eDV 112 M
3,1 4,0

eDV 132 S

eDV 132 M, ML
4,3 6,0

eDV 160 M

eDV 160 L
6,3 10,0

eDV 180 M, L

1

2

3

E
M
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5.6.12 Motor aansluiten

De volgende aansluitschema’s kunnen met opgave van het bestelnummer van de motor
(zie hoofdstuk "Typesleutel, typeplaatje") bij SEW-EURODRIVE of Vector Aandrijftech-
niek worden besteld:

Doorsneden 
controleren

Kabeldoorsnede controleren – m.b.t. de nominale stroom van de motor, de geldende
installatievoorschriften en de eisen op de plaats van opstelling.

Wikkelinguitlopers 
controleren

Wikkelinguitlopers in de aansluitklemmenkast controleren en eventueel vastschroeven
(Æ  letten op  aanhaalmoment).

Motoraansluiting Bij motoren van de bouwgrootte 63 moeten de kabels overeenkomstig het aansluit-
schema aangesloten worden in de veerdrukklemmenstrook. De aardleiding moet
zodanig op de aardaansluitingen gemonteerd worden, dat kabelschoen en behuizing
door een vlakke sluitring zijn gescheiden.

AANWIJZING
Houd u absoluut aan het geldige aansluitschema! Ontbreekt dit document, dan mag de
motor niet aangesloten of in bedrijf gesteld worden. 

Serie Pooltallen
Bijbehorend aansluitschema

(naam/nummer)
X = jokertekens voor versie

eDR 63 4, 6 DT14 / 08 857 X 03

eDT en eDV 4, 6 DT13 / 08 798 X 06

eDT met rem BC 4 AT101 / 09 861 X 04

Ö-schakeling Õ-schakeling Aardkabelaansluiting

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14

AANWIJZING
In de aansluitklemmenkast mogen geen vreemde voorwerpen, vuil of vocht aanwezig
zijn. Niet-benodigde kabelinvoeropeningen en de kast zelf dienen ten minste overeen-
komstig de IP-beschermingsgraad van de motor afgesloten te worden.
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
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Temperatuurvoelers TF

De PTC-temperatuurvoelers voldoen aan DIN 44082.
Controle-weerstandsmeting (meetinstrument met U Â  2,5 V of I < 1 mA):
• Meetwaarde normaal: 20...500 Ê, thermische weerstand > 4000 Ê 
Als er een temperatuurvoeler voor de thermische bewaking wordt gebruikt, moet de
analysefunctie zijn geactiveerd voor de handhaving van een bedrijfsveilige isolatie van
het temperatuurvoelercircuit. Bij een te hoge temperatuur is het noodzakelijk dat een
thermische beveiligingsfunctie in werking treedt.

5.6.13 Rem aansluiten
De drukvaste rem BC (Ex de) wordt elektrisch gelicht. De rem valt mechanisch in, zodra
de spanning uitgeschakeld wordt.

Spleten 
controleren

Voor het aansluiten moeten de spleten van de drukvaste rem op beschadiging worden
onderzocht.

Doorsneden 
controleren

De doorsneden van de voedingskabels gelijkrichter - rem moeten voldoende groot gedi-
mensioneerd zijn, om de functie van de rem te waarborgen (zie hoofdstuk "Technische
gegevens", paragraaf "Nominale stromen").

Rem aansluiten De SEW-EURODRIVE-remgelijkrichter wordt overeenkomstig het bijgevoegde schema
in de schakelkast buiten de Ex-omgeving geïnstalleerd en aangesloten. De voedingska-
bels tussen de gelijkrichter en de separate aansluitklemmenkast van de rem op de
motor aansluiten.

Elektrische 
aansluiting

De aansluitklemmenkast van de rem heeft de ontstekingsbeschermingswijze "e".
De maximale, aansluitbare doorsnede aan de veerdrukklemmen is 2,5 mm2.

5.6.14 Bijzondere voorwaarden voor rem BC
De spleetwaarden van de BC-rem wijken af van de waarden in tabel 1 van de norm
EN 60079-1. De ontstekingsspleet mag alleen worden bijgewerkt op basis van de
spleetafmetingen die bij de goedkeuring van de rem zijn vastgelegd. Indien nodig, ont-
vangt u de toegestane afmetingen en hun tolerantiewaarden van SEW-EURODRIVE.

VOORZICHTIG!
Beschadiging van de temperatuurvoelers door te hoge spanning. 
Mogelijke vernieling van de temperatuurvoelers.
• Geen spanningen > 30 V aansluiten! 
E
M
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5.7 Motoren en remmotoren van de categorie 3G, 3D en 3GD
5.7.1 Algemene aanwijzingen

De explosiebeveiligde en stofexplosiebeveiligde SEW-EURODRIVE-motoren van de
serie DR 63, DT, DTE, DV en DVE zijn bedoeld voor de volgende toepassingszones. 

5.7.2 Beschermingsgraad IP54
SEW-EURODRIVE-motoren van de categorie 3G, 3D en 3GD hebben bij levering mini-
maal beschermingsgraad IP54.

5.7.3 Bedrijf bij hoge omgevingstemperatuur
Als op het typeplaatje wordt vermeld dat de motoren tot een omgevingstemperatuur van
> 50 °C mogen worden gebruikt (standaard: 40 °C), moet er beslist op gelet worden dat
de gebruikte kabels en kabelwartels geschikt zijn voor temperaturen van Ã 90 °C.

5.7.4 Temperatuurklasse/oppervlaktetemperatuur
De motoren zijn uitgevoerd in de temperatuurklasse T3 en de maximale oppervlakte-
temperatuur bedraagt 120 °C of 140 °C.

5.7.5 Beveiliging tegen ontoelaatbaar hoge oppervlaktetemperatuur
Explosiebeveiligde motoren van de categorie 3G, 3D en 3GD garanderen een veilige
werking onder normale bedrijfsomstandigheden. Bij overbelasting moet de motor veilig
worden uitgeschakeld om ontoelaatbaar hoge oppervlaktetemperaturen te voorkomen.
De motor kan worden beveiligd door middel van een motorbeveiligingsschakelaar of
PTC-temperatuurvoeler. De van de motorbeveiliging afhankelijke, toelaatbare bedrijfs-
soorten staan vermeld in het hoofdstuk "Toegestane bedrijfssoorten" (Æ pag. 46). Rem-
motoren en poolomschakelbare motoren van de categorie 3G, 3D en 3GD worden door
SEW-EURODRIVE af fabriek uitgerust met PTC-temperatuurvoelers (TF).

Categorie van de 
motor 

Toepassingsgebied

3G Toepassing in zone 2 en conform de bouwvoorschriften van de apparatengroep II, 
categorie 3G. 

3D Toepassing in zone 22 en conform de bouwvoorschriften van de apparatengroep II, 
categorie 3D 

3GD Toepassing in zone 2 of 22 en conform de bouwvoorschriften van de apparaten-
groep II, categorie 3GD
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
 27



5 lektrische installatie
otoren en remmotoren van de categorie 3G, 3D en 3GD

28
5.7.6 Beveiliging uitsluitend met motorbeveiligingsschakelaar
Let bij het installeren met motorbeveiligingsschakelaar volgens EN 60947 op het vol-
gende:
• De motorbeveiligingsschakelaar moet bij uitval van een fase direct uitschakelen.
• De motorbeveiligingsschakelaar moet ingesteld zijn op de nominale motorstroom

overeenkomstig het typeplaatje.
• Poolomschakelbare motoren moeten met onderling vergrendelde motorbeveiligings-

schakelaars voor elk pooltal worden beveiligd.

5.7.7 Beveiliging uitsluitend met PTC-temperatuurvoeler (TF)
De PTC-temperatuurvoeler dient bewaakt te worden door een geschikt apparaat.
De geldende installatievoorschriften hiervoor dienen te worden aangehouden.

5.7.8 Beveiliging met motorbeveiligingsschakelaar en extra PTC-temperatuurvoeler
De bovengenoemde condities bij beveiliging alleen met motorbeveiligingsschakelaar
gelden ook hier. De beveiliging met temperatuurvoelers (TF) betekent alleen een aan-
vullende veiligheidsmaatregel, die voor de goedkeuring onder Ex-voorwaarden geen
betekenis heeft.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
De effectiviteit van de geïnstalleerde beveiligingen moet vóór de inbedrijfstelling
worden getest.
E
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5.7.9 Motor aansluiten

De volgende aansluitschema’s kunnen met opgave van het bestelnummer van de motor
(zie hoofdstuk "Typeaanduiding, typeplaatje") bij SEW-EURODRIVE of Vector Aandrijf-
techniek worden besteld:

Doorsneden 
controleren

Kabeldoorsnede controleren m.b.t. de nominale stroom van de motor, de geldende
installatievoorschriften en de eisen op de plaats van opstelling.

Wikkelinguitlopers 
controleren

Wikkelinguitlopers in de aansluitklemmenkast controleren en eventueel vastschroeven.

Motoraansluiting Al naargelang de bouwgrootte en elektrische uitvoering worden de motoren in verschil-
lende soorten geleverd en aangesloten. Let op de aansluittypen in de volgende tabel. 

Houd u bij de aansluiting van de netvoedingskabel aan de toegestane lucht- en kruip-
wegen.

AANWIJZING
Houd u absoluut aan het geldige aansluitschema! Ontbreekt dit document, dan mag de
motor niet aangesloten of in bedrijf gesteld worden. 

Serie Pooltallen Schakeling
Bijbehorend aansluitschema

(naam/nummer)
X = jokertekens voor versie

DR63 4, 6 Ö  /  Õ DT14 / 08 857 X 03

DT, DV, 
DTE, DVE

4, 6, 8 Õ  /  Ö DT13 / 08 798 X 6

8/4 in Dahlander-schakeling
Õ  /  Ö Ö DT33 / 08 799 X 6

Õ Ö  /  Õ Õ DT53 / 08 739 X 1

Alle poolomschakelbare motoren 
met gescheiden wikkelingen

Õ  /  Õ DT43 / 08 828 X 7

Ö  /  Õ DT45 / 08 829 X 7

Õ  /  Ö DT48 / 08 767 X 3

Serie Aansluiting

DR63 Motoraansluiting via veerdrukklemmenstrook

DT, DV, DTE, DVE Motoraansluiting via klemmenbord
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Motoraansluiting 
veerdrukklemmen-
strook

Bij motoren van de bouwgrootte 63 moeten de kabels overeenkomstig het aansluit-
schema aangesloten worden in de veerdrukklemmenstrook. De aardleiding moet
zodanig op de aardaansluitingen gemonteerd worden, dat kabelschoen en behuizing
door een vlakke sluitring zijn gescheiden.

Ö-schakeling Õ-schakeling Aardkabelaansluiting

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14
E
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Motor aansluiten 
via de aansluit-
klemmenkast

• Volg het bijgevoegde schema.
• Kabeldoorsnede controleren.
• Monteer de doorverbindingsstrips correct.
• Schroef de aansluitingen en de aardleiding goed vast.
• In de klemmenkast: controleer de aansluitingen van de wikkelingen en draai ze even-

tueel vast.

Plaats van de doorverbindingen bij Õ-schakeling

Plaats van de doorverbindingen bij Ö-schakeling

Motorbouwgrootte DT.71-DV.225: 

[1] Doorverbinding
[2] Aansluitbout
[3] Flensmoer

[4] Klemmenbord
[5] Aansluiting klant
[6] Aansluiting klant met een gedeelde aansluitkabel

U
1

V1

W
1

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

U
1

U
2

V2

V1

W
1

W
2

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

AANWIJZING
In de aansluitklemmenkast mogen geen vreemde voorwerpen, vuil of vocht aanwezig
zijn. Niet-benodigde kabelinvoeropeningen en de kast zelf dienen ten minste overeen-
komstig de IP-beschermingsgraad van de motor afgesloten te worden.
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
 31



5 lektrische installatie
otoren en remmotoren van de categorie 3G, 3D en 3GD

32
Motoraansluiting 
aansluitklemmen-
kast

Afhankelijk van de elektrische uitvoering worden er verschillende soorten motoren gele-
verd en aangesloten. Monteer de doorverbindingen volgens het aansluitschema en
schroef deze stevig vast. Let op de aanhaalmomenten in de volgende tabellen.  
De vetgedrukte uitvoeringen gelden in het S1-bedrijf voor de standaardspanningen en
standaardfrequenties volgens de informatie in de catalogus. Bij afwijkende uitvoeringen
zijn andere aansluitingen mogelijk, zoals andere diameters van de aansluitbouten en/of
een andere omvang van de levering. De uitvoeringen worden op de volgende pagina's
nader toegelicht.

Motorbouwgrootte DT.71-DV.100 

Aansluit-
bout

Aanhaalmoment 
zeskantmoer 

Aansluiting 
klant

Uitvoering Type 
aansluiting

Omvang van de 
levering

PE-aansluit-
bout

Uitvoering

á Doorsnede á

M4 1,6 Nm Â 1,5 mm2 1a Massieve 
draad ader-
eindhuls

Doorverbindin-
gen voorgemon-
teerd

M5

4a

Â 6 mm2 1b Ringkabel-
schoen

Doorverbindin-
gen voorgemon-
teerd

4b
Â 6 mm2 2 Ringkabel-

schoen
Aansluitmateriaal 
in zakje meegele-
verd

M5 2,0 Nm Â 2,5 mm2 1a Massieve 
draad ader-
eindhuls

Doorverbindingen 
voorgemonteerd 4a

Â 16 mm2 1b Ringkabel-
schoen

Doorverbindingen 
voorgemonteerd

4b

Â 16 mm2 2 Ringkabel-
schoen

Aansluitmateriaal 
in zakje meegele-
verd

M6 3,0 Nm Â 35 mm2 3 Ringkabel-
schoen

Aansluitmateriaal 
in zakje meegele-
verd

Motorbouwgrootte DV.112-DV.132S

Aansluit-
bout

Aanhaalmoment 
zeskantmoer 

Aansluiting 
klant

Uitvoering Type 
aansluiting

Omvang van de 
levering

PE-aansluit-
bout

Uitvoering

á Doorsnede á

M5 2,0 Nm Â 2,5 mm2 1a Massieve 
draad
adereindhuls

Doorverbindin-
gen voorgemon-
teerd

M5

4a

Â 16 mm2 1b Ringkabel-
schoen

Doorverbindin-
gen voorgemon-
teerd

4b
Â 16 mm2 2 Ringkabel-

schoen
Aansluitmateriaal 
in zakje meegele-
verd

M6 3,0 Nm Â 35 mm2 3 Ringkabel-
schoen

Aansluitmateriaal 
in zakje meegele-
verd

Motorbouwgrootte DV.132M-DV.160M

Aansluit-
bout

Aanhaalmoment 
zeskantmoer 

Aansluiting 
klant

Uitvoering Type 
aansluiting

Omvang van de 
levering

PE-aansluit-
bout

Uitvoering

á Doorsnede á

M6 3,0 Nm Â 35 mm2 3 Ringkabel-
schoen

Aansluitmateri-
aal in zakje mee-
geleverd

M8 5

M8 6,0 Nm Â 70 mm2 3 Ringkabel-
schoen

Aansluitmateriaal 
in zakje meegele-
verd

M10 5
E
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Motorbouwgrootte DV.160L-DV.225

Aansluit-
bout

Aanhaalmoment 
zeskantmoer 

Aansluiting 
klant

Uitvoering Type 
aansluiting

Omvang van de 
levering

PE-aansluit-
bout

Uitvoering

á Doorsnede á

M8 6,0 Nm Â 70 mm2 3 Ringkabel-
schoen

Aansluitmateri-
aal in zakje mee-
geleverd

M8 5

M10 10 Nm Â 95 mm2 3 Ringkabel-
schoen

Aansluitmateriaal 
in zakje meegele-
verd

M10 5

M12 15,5 Nm Â 95 mm2 3 Ringkabel-
schoen

Aansluitmateriaal 
voorgemonteerd M10 5

Motorbouwgrootte DV.250-DV.280

Aansluit-
bout

Aanhaalmoment 
zeskantmoer 

Aansluiting 
klant

Uitvoering Type 
aansluiting

Omvang van de 
levering

PE-aansluit-
bout

Uitvoering

á Doorsnede á

M10 10 Nm Â 95 mm2 3 Ringkabel-
schoen

Aansluitmateri-
aal in zakje mee-
geleverd

M10 5

M12 15,5 Nm Â 95 mm2 3 Ringkabel-
schoen

Aansluitmateriaal 
voorgemonteerd M10 5
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Uitvoering 1a:

88866955

[1] Externe aansluiting 
[2] Aansluitbout
[3] Flensmoer
[4] Doorverbinding
[5] Aansluitschijf
[6] Wikkelinguitloper met Stocko-aansluitklem

M4: > 1.5 mm2

[1]

[2]
[1]

[3]

[5]

[6]

[4]≥ 8 - < 10 mm

M5: > 2.5 mm2M
E
M

Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren



5Elektrische installatie
Motoren en remmotoren van de categorie 3G, 3D en 3GD
Uitvoering 1b:

Uitvoering 2

88864779

[1] Externe aansluiting met ringkabelschoen, bijv. conform DIN 46237 of DIN 46234
[2] Aansluitbout
[3] Flensmoer
[4] Doorverbinding
[5] Aansluitschijf
[6] Wikkelinguitloper met Stocko-aansluitklem

[1]

[2] [1]

[3]

[5]

[6]

[4]

185439371

[1] Aansluitbout
[2] Veerring
[3] Aansluitschijf
[4] Wikkelinguitloper
[5] Bovenste moer
[6] Vlakke sluitring
[7] Externe aansluiting met ringkabelschoen, bijv. conform DIN 46237 of DIN 46234
[8] Onderste moer

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
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Uitvoering 3

Uitvoering 4a

199641099

[1] Externe aansluiting met ringkabelschoen, bijv. conform DIN 46237 of DIN 46234
[2] Aansluitbout
[3] Bovenste moer
[4] Vlakke sluitring
[5] Doorverbinding
[6] Onderste moer 
[7] Wikkelinguitloper met ringkabelschoen
[8] Waaierschijf

[5]

[7]

[6]

[2] [1]

[3]

[4]

[8]

1139606667

[1] Klemmenkast
[2] Klembeugel
[3] PE-geleider
[4] Veerring
[5] Zeskantbout

[2]

[2]

[3]

[2]

[4]

[5]

[1]

[3]

[1]

[4]

[5]

[2]
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Uitvoering 4b

1583271179

[1] Klemmenkast
[2] Klembeugel
[3] PE-geleider met kabelschoen
[4] Veerring
[5] Zeskantbout

[2]

[3]

[2]

[4]

[1]

[3]

[1][2]

[2]

[3]

[2]

[4]

[5]

[1]

[3]

[1]

[4]
[5]

[2]
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Uitvoering 5

1139608587

[1] Zeskantmoer
[2] Schijf
[3] PE-geleider met kabelschoen
[4] Waaierschijf
[5] Tapeind
[6] Klemmenkast

[1]

[1]

[5]

[5]

[4]

[3]

[6]

[2]

[2]

[4]

[3]

[6]
E
M

Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren



5Elektrische installatie
Motoren en remmotoren van de categorie 3G, 3D en 3GD
Temperatuurvoelers TF

De PTC-temperatuurvoelers voldoen aan DIN 44082.
Controle-weerstandsmeting (meetinstrument met U Â  2,5 V of I < 1 mA):
• Meetwaarde normaal: 20...500 Ê, thermische weerstand > 4000 Ê 
Als er een temperatuurvoeler voor de thermische bewaking wordt gebruikt, moet de
analysefunctie zijn geactiveerd voor de handhaving van een bedrijfsveilige isolatie van
het temperatuurvoelercircuit. Bij een te hoge temperatuur is het noodzakelijk dat een
thermische beveiligingsfunctie in werking treedt.

VOORZICHTIG!
Beschadiging van de temperatuurvoelers door te hoge spanning. 
Mogelijke vernieling van de temperatuurvoelers.
• Geen spanningen > 30 V aansluiten! 
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5.7.10 Rem aansluiten
De rem BMG/BM wordt elektrisch gelicht. De rem valt mechanisch in zodra de spanning
is uitgeschakeld.

Let op begren-
zingen van de 
toelaatbare 
remarbeid

Functie van de rem 
controleren

Voor de inbedrijfstelling moet de correcte werking van de rem gecontroleerd worden om
het slippen van de remvoering en de daarmee verbonden ontoelaatbare verwarming te
vermijden.

Doorsneden 
controleren

De doorsneden van de voedingskabels tussen net, gelijkrichter en rem moeten vol-
doende groot bemeten zijn om de werking van de rem te garanderen (zie hoofdstuk
"Technische gegevens", paragraaf "Nominale stromen").

Remgelijkrichter 
aansluiten

De SEW-EURODRIVE-remgelijkrichter of -remaansturing wordt al naargelang de uit-
voering en werking volgens het meegeleverde aansluitschema geïnstalleerd en aange-
sloten. Bij categorie 3G en 3GD wordt de installatie van de remgelijkrichter of remaan-
sturing in de schakelkast buiten de Ex-omgeving voorgeschreven. Bij categorie 3D is de
installatie in de schakelkast buiten de Ex-omgeving en in de klemmenkast van de motor
toegestaan. 

Microschakelaar 
aansluiten

Ga te werk zoals beschreven in hoofdstuk "Microschakelaar aansluiten" (Æ pag. 45) om
de microschakelaar aan te sluiten.

5.7.11 Onafhankelijk aangedreven VE-ventilator aansluiten
Motoren van categorie II3D kunnen optimaal met een onafhankelijk aangedreven venti-
lator uitgerust worden. De aanwijzingen voor de aansluiting en veilig bedrijf vindt u in de
technische handleiding van de onafhankelijk aangedreven ventilator VE. 

GEVAAR!
Explosiegevaar door overschrijding van de maximaal toegestane remarbeid per rem-
proces. 
Dood of zwaar letsel.
• De maximaal toegestane remarbeid per remactie mag in geen geval worden over-

schreden, ook niet bij noodremacties. 
• De grenswaarden van de toegestane remarbeid (zie hoofdstuk "Toelaatbare scha-

kelarbeid van de rem" (Æ pag. 106)) dienen beslist aangehouden te worden.
• Op basis van de SEW-EURODRIVE-configuratievoorschriften en de remgegevens

in "Aandrijftechniek in de praktijk, deel 4" is de installateur ervoor verantwoordelijk
dat de installatie dienovereenkomstig gedimensioneerd is.
E
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5.8 Asynchrone servomotoren van de categorie 3D
5.8.1 Algemene aanwijzingen

De explosiebeveiligde en stofexplosiebeveiligde SEW-EURODRIVE-motoren van de
serie CT en CV zijn bedoeld voor de volgende toepassingszones. 

5.8.2 Beschermingsgraad IP54
SEW-EURODRIVE-motoren van de categorie II3D hebben bij levering minimaal
beschermingsgraad IP54.

5.8.3 Bedrijf bij hoge omgevingstemperatuur
Als op het typeplaatje wordt vermeld dat de motoren tot een omgevingstemperatuur van
> 50 °C mogen worden gebruikt (standaard: 40 °C), moet er beslist op gelet worden dat
de gebruikte kabels en kabelinvoeringen geschikt zijn voor temperaturen van Ã 90 °C.

5.8.4 Temperatuurklasse/oppervlaktetemperatuur
Afhankelijk van de uitvoering bedraagt de maximale oppervlaktetemperatuur 120 °C of
140 °C.

5.8.5 Toerentalklassen
De motoren zijn uitgevoerd in de toerentalklassen 1200 rpm, 1700 rpm, 2100 rpm en
3000 rpm (zie hoofdstuk "Bedrijfssoorten en grenswaarden").

5.8.6 Ontoelaatbare hoge oppervlaktetemperatuur
Explosiebeveiligde motoren van de categorie II3D garanderen een veilig bedrijf onder
normale bedrijfsomstandigheden. Bij overbelasting moet de motor zeker worden uitge-
schakeld om ontoelaatbaar hoge temperaturen te voorkomen.

Categorie van de 
motor 

Toepassingsgebied

3D Toepassing in zone 22 en conform de bouwvoorschriften van de apparatengroep II, 
categorie 3D 
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
 41



5 lektrische installatie
synchrone servomotoren van de categorie 3D

42
5.8.7 Beveiliging tegen te hoge temperatuur
Om het overschrijden van de toelaatbare maximumtemperatuur te voorkomen, zijn de
explosiebeveiligde asynchrone servomotoren van de series CT en CV in het algemeen
voorzien van PTC-temperatuurvoelers (TF). Bij het aansluiten van de PTC-temperatuur-
voelers moet erop gelet worden dat de voeler door een hiervoor toegelaten apparaat
wordt bewaakt en verwerkt en zodoende aan de richtlijn 94/9/EG voldoet. De geldende
installatievoorschriften hiervoor dienen te worden aangehouden.

5.8.8 Motor aansluiten

De volgende aansluitschema’s kunnen met opgave van het bestelnummer van de motor
(zie hoofdstuk "Typeaanduiding, typeplaatje") bij SEW-EURODRIVE of Vector Aandrijf-
techniek worden besteld:

Doorsneden 
controleren

Kabeldoorsnede controleren m.b.t. de nominale stroom van de motor, de geldende
installatievoorschriften en de eisen op de plaats van opstelling.

Wikkelinguitlopers 
controleren

Wikkelinguitlopers in de aansluitklemmenkast controleren en eventueel vastschroeven.

AANWIJZING
Houd u absoluut aan het geldige aansluitschema! Ontbreekt dit document, dan mag de
motor niet aangesloten of in bedrijf gesteld worden. 

Serie Pooltallen Schakeling
Bijbehorend aansluitschema

(naam/nummer)
X = jokertekens voor versie

CT, CV 4 Ö  / Õ DT13 / 08 798 X 6

AANWIJZING
In de aansluitklemmenkast mogen geen vreemde voorwerpen, vuil of vocht aanwezig
zijn. Niet-benodigde kabelinvoeropeningen en de kast zelf dienen ten minste overeen-
komstig de IP-beschermingsgraad van de motor afgesloten te worden.
E
A
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Motoraansluiting

Aanhaalmomenten Monteer de kabels en doorverbindingen volgens het aansluitschema en schroef ze goed
vast. Let op de in de volgende tabel vermelde aanhaalmomenten.

Temperatuurvoelers TF

De PTC-temperatuurvoelers voldoen aan DIN 44082.
Controle-weerstandsmeting (meetinstrument met U Â  2,5 V of I < 1 mA):
• Meetwaarde normaal: 20...500 Ê, thermische weerstand > 4000 Ê 
Als er een temperatuurvoeler voor de thermische bewaking wordt gebruikt, moet de
analysefunctie zijn geactiveerd voor de handhaving van een bedrijfsveilige isolatie van
het temperatuurvoelercircuit. Bij een te hoge temperatuur is het noodzakelijk dat een
thermische beveiligingsfunctie in werking treedt.

[1] Externe aansluiting met ringkabelschoen bijv. volgens DIN 46237 of DIN 46234
[2] Aansluitbouten
[3] Bovenste moer
[4] Vlakke sluitring
[5] Doorverbinding
[6] Onderste moer 
[7] Wikkelingaansluiting met ringkabelschoen
[8] Waaierschijf

[5]

[7]

[6]

[2] [1]

[3]

[4]

[8]

Diameter van de aansluitbouten Aanhaalmoment van de zeskantmoer [Nm]

M4 1,6

M5 2

M6 3

M8 6

M10 10

M12 15,5

M16 30

VOORZICHTIG!
Beschadiging van de temperatuurvoelers door te hoge spanning. 
Mogelijke vernieling van de temperatuurvoelers.
• Geen spanningen > 30 V aansluiten! 
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
 43



5 lektrische installatie
synchrone servomotoren van de categorie 3D

44
5.8.9 Rem aansluiten
De rem BMG/BM wordt elektrisch gelicht. De rem valt mechanisch in, zodra de spanning
is uitgeschakeld.

Grenswaarden van 
de toelaatbare 
remarbeid in acht 
nemen

Functie van de rem 
controleren

Voor de inbedrijfstelling moet de correcte werking van de rem gecontroleerd worden om
het slippen van de remvoering en de daarmee verbonden ontoelaatbare verwarming te
vermijden.

Doorsneden 
controleren

De doorsneden van de voedingskabels tussen net, gelijkrichter en rem moeten vol-
doende groot bemeten zijn om de werking van de rem te garanderen (zie hoofdstuk
"Technische gegevens", paragraaf "Nominale stromen").

Remgelijkrichter 
aansluiten

De SEW-EURODRIVE-remgelijkrichter of -remaansturing kan zich al naargelang de uit-
voering en functie  
• in de aansluitklemmenkast van de motor
• in de schakelkast buiten de Ex-omgeving
bevinden. In elk geval moeten de voedingskabels tussen voeding, gelijkrichter en rem
overeenkomstig het schema worden aangesloten.

Microschakelaar 
aansluiten

Ga te werk zoals beschreven in hoofdstuk "Microschakelaar aansluiten" (Æ pag. 45) om
de microschakelaar aan te sluiten.

5.8.10 Onafhankelijk aangedreven VE-ventilator aansluiten
Motoren van categorie II3D kunnen optimaal met een onafhankelijk aangedreven venti-
lator uitgerust worden. De aanwijzingen voor de aansluiting en veilig bedrijf vindt u in de
technische handleiding van de zelfstandige ventilator VE. 

GEVAAR!
Explosiegevaar door overschrijding van de maximaal toegestane remarbeid per rem-
proces. 
Dood of zwaar letsel.
• De maximaal toegestane remarbeid per remactie mag in geen geval worden over-

schreden, ook niet bij noodremacties. 
• De grenswaarden van de toegestane remarbeid (zie hoofdstuk "Toelaatbare scha-

kelarbeid van de rem" (Æ pag. 106) dienen beslist aangehouden te worden.
• Op basis van de SEW-EURODRIVE-configuratievoorschriften en de remgegevens

in "Aandrijftechniek in de praktijk, deel 4" is de installateur ervoor verantwoordelijk
dat de installatie dienovereenkomstig gedimensioneerd is.
E
A
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5.9 Microschakelaar aansluiten
De microschakelaar wordt aangesloten volgens het aansluitschema 09 825 xx 08 dat bij
de aandrijving hoort.
De microschakelaar moet via een stroomkring met energiebegrenzing gevoed worden.
Voor omgevingen met ontvlambare gas-luchtmengsels moet minimaal voldaan worden
aan de vereisten volgens EN 60079-15. De energiebegrenzing is afhankelijk van het
gebruikte gas-luchtmengsel en moet overeenkomstig de explosiegroep IIA, IIB of IIC uit-
gevoerd worden.
Bij stof-luchtmengsels moet aan de vereisten van EN 61241-11 voldaan zijn. De
voeding dient ten minste overeen te komen met het beschermingsniveau "ic" conform
EN 60079-11. De explosiegroepen moeten op basis van de ontstekingsenergie van het
stof-luchtmengsel geselecteerd worden, maar ten minste overeenkomen met explosie-
groep IIB.

Functiebewaking Slijtagebewaking Functie- en slijtagebewaking 

[1] Rem
[2] Microschakelaar MP321-1MS

[1] Rem
[2] Microschakelaar MP321-1MS

[1] Rem
[2] Microschakelaar MP321-1MS
[3] Functiebewaking
[4] Slijtagebewaking
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BN1

BU1

BK

[2]

[1]

BN1

BU1

[2]

[1]
BK

[1]

BN1

BU1

BK

[2]

BK

BN2

BU2

[2]

[3]
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6 Bedrijfssoorten en grenswaarden
6.1 Toegestane bedrijfssoorten

6.2 Bedrijf met frequentieregelaar in de categorie 2G en 2GD
6.2.1 Gebruik van motoren van de categorie 2G en 2GD

Motortype en 
apparaat-
categorie

Beveiliging tegen ontoelaat-
baar hoge temperaturen 
uitsluitend door

Toegestane bedrijfssoort

eDT../eDV..
II2G Motorbeveiligingsschakelaar • S1

• Geen zware aanloop mogelijk1)

1) Er is sprake van zware aanloop als een voor normale bedrijfsomstandigheden geselecteerde en inge-
stelde motorbeveiligingsschakelaar reeds tijdens de aanlooptijd uitschakelt. Dat is in het algemeen het
geval als de aanlooptijd meer dan het 1,7-voudige van de tijd tE bedraagt.

eDT..BC..
II2G PTC-temperatuurvoeler (TF)

• S1
• De S4/nullastschakelfrequentie volgens 

catalogusspecificaties/schakelfrequentie 
onder belasting moet berekend worden

• Bedrijf met frequentieregelaar volgens 
specificaties 

• Zware aanloop

eDT../eDV..
II2D

Motorbeveiligingsschakelaar en 
PTC-temperatuurvoeler (TF)

• S1
• Geen zware aanloop
• Bedrijf met frequentieregelaar volgens 

specificaties 

DR/DT(E)/DV(E)
II3GD/II3D Motorbeveiligingsschakelaar • S1

• Geen zware aanloop

DR/DT(E)/DV(E)
DT(E)..BM../DV(E)
..BM..
II3GD/II3D

PTC-temperatuurvoeler (TF)

• S1
• De S4/nullastschakelfrequentie volgens 

catalogusspecificaties/schakelfrequentie 
onder belasting moet berekend worden

• Zware aanloop
• Bedrijf met frequentieregelaar volgens 

specificaties 
• Met softstarters

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
Over het algemeen geldt:
• Het bedrijf met frequentieregelaar is alleen toegestaan voor motoren die volgens

het EG-bouwmodeltestcertificaat voor deze bedrijfsssoort gecertificeerd zijn.
• Het bedrijf van meerdere motoren op één frequentieregelaar is niet toegestaan voor

de beschreven motoren.
• Om ontoelaatbare oververhitting van de motor te voorkomen moet de spanning op

het motorklemmenbord geconfigureerd zijn. 
• Bij de inbedrijfstelling moet er rekening mee gehouden worden dat de motorspan-

ning overeenkomt met de gegevens in het EG-bouwmodeltestcertificaat.
• Een te lage spanning op de motor (ondercompensatie) leidt tot een verhoogde slip

met als gevolg een sterke opwarming in de rotor van de motor.
• Een te hoge spanning op de motor (overcompensatie) leidt tot een hoge sta-

torstroom met als gevolg een sterke wikkelingopwarming.
• Het bedrijf op de frequentieregelaar leidt bij gelijke mechanische belasting door de

hogere harmonischen in stroom en spanning tot een hogere motoropwarming.
B
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6.2.2 Voorwaarden voor veilig bedrijf
Algemeen Installeer de frequentieregelaar buiten de explosiegevaarlijke omgeving. 

Combinatie motor-
frequentieregelaar

Bij via regelaars gevoede explosiebeveiligde motoren moeten de frequentieregelaars
aan de volgende voorwaarden voldoen:
• Besturingsmethode: constante magnetisering 
• Uitgangsstroom van de frequentieregelaar Â tweevoudige nominale motorstroom
• Modulatiefrequentie > 3 kHz

Thermische motor-
beveiliging

De thermische motorbeveiliging wordt door de volgende maatregelen gegarandeerd:
• Bewaking van de wikkelingstemperatuur door middel van temperatuurvoelers (TF)

die in de wikkeling ingebouwd zijn. De TF moet bewaakt worden via een bewakings-
relais dat aan de voorwaarden van richtlijn 94/9/EG voldoet en de Ex-markering II(2)
G heeft.

• Bewaking van de motorstroom volgens de gegevens van het EG-bouwmodeltest-
certificaat.

• Begrenzing van het motorkoppel volgens de gegevens van het EG-bouwmodeltest-
certificaat. 

Overspanning op 
de motorklemmen

De overspanning op de motorklemmen dient te worden begrensd tot een waarde van
< 1700 V. Dit kan bereikt worden door de ingangsspanning op de frequentieregelaar tot
500 V te begrenzen. 
Als er applicatiegerelateerde bedrijfstoestanden optreden waarbij de aandrijving vaak
generatorisch gebruikt wordt (bijv. hijswerktoepassingen), moeten op de motorklemmen
altijd uitgangsfilters (sinusfilters) gebruikt worden om gevaarlijke overspanningen te
voorkomen.
Als er rekenkundig geen veilige uitspraak over de spanning aan de motorklemmen
mogelijk is, dan moet na inbedrijfstelling en mogelijk bij de nominale belasting van de
aandrijving een meting van de spanningspieken met een hiervoor geschikt apparaat uit-
gevoerd worden.

Reductor Bij gebruik van geregelde motorreductoren zijn er beperkingen bij de reductor met
betrekking tot het maximale aandrijftoerental. Overleg met Vector Aandrijftechniek bij
toerentallen die groter zijn 1500 rpm.
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
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6.2.3 Berekening van de motorspanning
De motorspanning is in het regelaarbedrijf als volgt samengesteld:

Unet Bepalen van de netspanning door een directe meting met een multimeter of alternatief
door aflezing van de tussenkringspanning (UUZ) in de regelaar (UNet = UUZ/1,35). 

Í Unetfilter Het spanningsverlies over het ingangsfilter is afhankelijk van de opbouw van het filter.
Raadpleeg de documenten bij het desbetreffende spanningsfilter voor meer informatie. 

Í Unetsmoorspoel Bij optionale SEW-netsmoorspoelen (ND...) wordt het spanningsverlies met onder-
staande formule berekend.

Aangezien de ohmse weerstand R verwaarloosbaar klein is t.o.v. de inductiviteit L,
levert dat de volgende vereenvoudiging op:

De waarde voor de inductiviteit L kunt u overnemen uit de documentatie voor de
netsmoorspoel.
Bij het gebruik van een vermogensgereduceerde netsmoorspoel en/of een vermogens-
gereduceerd netfilter van SEW-EURODRIVE kunt u een vaste waarde van 5 V (bij een
netspanning van 400 V) als spanningsverlies nemen.

Bepaling van de 
ingangsspanning 
van de regelaar

Bepalen van de ingangsspanning van de regelaar via: 
• meting van de netspanning of
• berekening van de spanning volgens de formule

 of
• aflezen van de tussenkringspanning in de frequentieregelaar

Í Uuitg.filter Het spanningsverlies bij het uitgangsfilter is proportioneel ten opzicht van de gemodu-
leerde uitgangsgrondfrequentie en de motorstroom, en moet apart opgevraagd worden
bij de fabrikant van de uitgangsfilters. Het spanningsverlies bij SEW-uitgangsfilters staat
in de tabel "Spanningsverlies bij SEW-uitgangsfilters" (zie hoofdstuk "Parameterinstel-
ling: frequentieregelaar voor categorie 2G en 2GD").

Aangezien de weerstand R verwaarloosbaar klein is tegenover de inductiviteit L, levert
dat de volgende vereenvoudiging op:

U U U U UUmotor net netfilter / netsmoorspoel FR uitg.filter kabel= − + + +(Δ Δ Δ Δ )

ΔU I f L Rnetsmoorspoel = × × × × × +3 2 2 2( )π

ΔU I f Lnetsmoorspoel = × × × × ×3 2 π

U U U UE FR net netsmoorspoel netfilter_ = − Δ −Δ

ΔU I f L Ruitg.filter ( )= × × × × × +3 2 2 2π

ΔU I f Luitg.filter = × × × × ×3 2 π
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Í Uvoedingskabel Het spanningsverlies op de voedingskabel naar de motor is afhankelijk van de motor-
stroom en van de doorsnede, de lengte en het materiaal van de kabel. Het spannings-
verlies staat in de tabel "Spanningsverlies op de motorkabel" (zie hoofdstuk "Parame-
terinstelling: frequentieregelaar voor categorie 2G en 2GD").

UFR Het spanningsverlies op de regelaar wordt bepaald door:
• de spanningen over de gelijkrichterafstand
• de spanningen op de eindtransistor
• het omvormingsprincipe van de net- in tussenkringspanning en weer in de draai-

stroomspanning
• de door de schakelfrequentie van de eindtrap noodzakelijke anti-overlappingstijden

en de ontbrekende spanningstijdvlakken
• de modulatiemethode
• de belastingstoestand en de energieopname van de tussenkringcondensatoren
Ter vereenvoudiging kunt u met een waarde van 7,5% van de netingangsspanning reke-
nen, waarbij deze waarde als maximaal mogelijk spanningsverlies op de regelaar
beschouwd moet worden. Dit maakt een betrouwbare configuratie mogelijk. 

AANWIJZING
Het spanningsverlies over het uitgangsfilter moet door de stijging van de V/f-karakte-
ristiek gecompenseerd worden (nominale waarde).
Het spanningsverlies via de leiding wordt door de IxR-compensatie opgeheven.
Bij SEW-frequentieregelaars wordt deze waarde in de modus "Automatic calibration
ON" aangepast bij elke start van de frequentieregelaar.
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
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6.2.4 Bepaling van de nominale waarde van de motor
De berekening van de motorklemspanning is een belangrijk onderdeel van de
configuratie. De resultaten moeten tijdens de inbedrijfstelling meeberekend worden en,
indien nodig, gecorrigeerd worden om ontoelaatbare verwarming door ondercompensa-
tie van de motor te voorkomen. 

(zie hoofdstuk "Berekening van de motorspanning")

(zie hoofdstuk "Inbedrijfstelling")

(zie hoofdstuk "Inbedrijfstelling")

1458069131

fmax = maximale frequentie in Hz
fmax_HF = maximale frequentie bij gebruik van een sinusfilter in Hz
fkantel = kantelfrequentie in Hz
ftype_HF = nominale waarde bij gebruik van een sinusfilter in Hz
UE_FR = ingangsspanning van de regelaar in V
UA_FR = uitgangsspanning van de regelaar in V
Ö UHF = spanningsverlies over sinusfilter in V
Ö Utoel = spanningsverlies over voedingskabel van de motor in V
Ö Unetsmoorspoel = spanningsverlies over netsmoorspoel in V
Ö Unetfilter = spanningsverlies over netfilter in V
IE = netstroom in A
LND = inductiviteit netsmoorspoel in H
RND = ohmsche weerstand netsmoorspoel in Ê 

U [V]

Δ = × × × ×( ) +U I L Rnetsmoorspoel E ND ND3 2 2 2π

ΔUnetfilter

U U U UE FR net netsmoorspoel netfilter_ = − Δ −Δ

U UA FR E FR_ _,= ×0 925

ΔUHF

ΔUtoel

U = U - U  - Umotorklemspanning A_FR  HF toelΔ Δ
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1. Als aan de volgende voorwaarden voldaan is, moet het maximale toerental geredu-
ceerd worden. Neem voor de berekening het hoofdstuk "Configuratie op een lagere
motorspanning" (Æ pag. 51) of "Selectie van een aangepaste statorwikkeling"
(Æ pag. 52) in acht.

2. Als aan de volgende voorwaarde is voldaan, neemt u het hoofdstuk "Configuratie bij
een hogere netspanning"  (Æ pag. 53) in acht.

3. Bij gebruik van een sinusfilter neemt u het hoofdstuk "Gebruik van een sinusfilter"
(Æ pag. 54) in acht om de nieuwe nominale waarde en het maximale toerental te
berekenen.

6.2.5 Configuratie op een lagere motorspanning
Nominale waarde: de inbedrijfstelling vindt plaats met de nominale gegevens (nomi-
nale spanning en nominale frequentie) van de motor.

Voorbeeld: motor 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUtoel: 5 V

Het maximale toerental moet overeenkomstig de gereduceerde motorklemspanning (in
dit geval veroorzaakt door spanningsverlies in de frequentieregelaar en via de voedings-
kabel van de motor) op basis van onderstaande formule gereduceerd en in de frequen-
tieregelaar ingesteld worden:

( , )_U U UE FR toel nominale motorspanning× − Δ <0 925

( , )_U U UE FR toel nominale motorspanning× − Δ ≥0 925
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[1] Ingangsspanning van de regelaar [3] Motorkarakteristiek 
[2] f_max [4] Motorklemspanning

f
U

U
fmotorklemspanning

nominale motorspanning
kantelmax =  ×

AANWIJZING
Als het complete instelbereik tot 50 Hz vereist is, neemt u het hoofdstuk "Driehoek-
schakeling ter verhoging van het maximale toerental" (Æ pag. 55) in acht.
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
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6.2.6 Selectie van een aangepaste statorwikkeling
Nominale waarde: selecteer een motor (statorwikkeling) waarvan de nominale span-
ning niet groter is dan de berekende motorklemspanning. Houd er hierbij rekening mee
dat de gemodificeerde motorwikkeling een proportioneel hogere stroom vereist.
De inbedrijfstelling vindt plaats met de nominale gegevens (nominale spanning en nomi-
nale frequentie) van de motor.  

Voorbeeld: motor 208 / 360 V; 50 Hz; ÖUtoel: 5 V

Het maximale toerental moet overeenkomstig de gereduceerde motorklemspanning
(spanningsverlies over voedingskabel van de motor) op basis van onderstaande
formule gereduceerd en in de frequentieregelaar ingesteld worden: 
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6.2.7 Configuratie bij een hogere netspanning
Nominale waarde: de inbedrijfstelling vindt plaats met de nominale gegevens (nomi-
nale spanning en nominale frequentie) van de motor. 

Voorbeeld: motor 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUtoel: 5 V

Het maximale toerental moet overeenkomstig de gereduceerde motorklemspanning
(spanningsverlies over voedingskabel van de motor) op basis van onderstaande
formule gereduceerd en in de frequentieregelaar ingesteld worden: 
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6.2.8 Gebruik van een sinusfilter
Nominale waarde: de inbedrijfstelling vindt plaats met de nominale spanning van de
motor en met de berekende nominale waarde volgens onderstaande formule:  

Voorbeeld: motor 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUtoel: 5 V

Het maximale toerental moet overeenkomstig de gereduceerde motorklemspanning
(in dit geval veroorzaakt door spanningsverlies in de frequentieregelaar en via de voe-
dingskabel van de motor) op basis van onderstaande formule gereduceerd en in de fre-
quentieregelaar ingesteld worden: 

f
U

Utype_HF
nominale motorspanning

nominale motorspanning
=

+ ΔUU
f

HF
N×
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6.2.9 Driehoekschakeling ter verhoging van het maximale toerental
Als het complete instelbereik tot 50 Hz vereist is, kan de motor ook met een driehoek-
schakeling gebruikt worden. Hierdoor wordt het spanningsverlies tussen de netvoeding
en de motorklemmen meeberekend.
Nominale waarde: de inbedrijfstelling vindt plaats met de nominale gegevens (nomi-
nale spanning en nominale frequentie) van de motor. 

Voorbeeld: motor 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUtoel: 5 V

Het maximale toerental wordt ook hier bepaald door de gereduceerde motorklemspan-
ning (in dit geval veroorzaakt door spanningsverlies in de frequentieregelaar en via de
voedingskabel van de motor). Het moet op basis van onderstaande formule berekend
en in de frequentieregelaar ingesteld worden: 
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kantelmax =  ×

AANWIJZING
Houd bij het selecteren van de regelaar rekening met het verhoogde stroomverbruik
van de motor in de driehoekschakeling.
Bij gebruik van geregelde motorreductoren kunnen bij de reductor beperkingen optre-
den met betrekking tot het maximale aandrijftoerental. Overleg met Vector Aandrijf-
techniek bij ingaande toerentallen die groter zijn 1500 rpm.
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6.3 Bedrijf met frequentieregelaar in de categorie 3G, 3D en 3GD 
6.3.1 Gebruik van motoren van de categorie II3GD

6.3.2 Voorwaarden voor veilig bedrijf

Algemeen Installeer de frequentieregelaar buiten de explosiegevaarlijke omgeving.

Combinatie motor-
frequentieregelaar

• Voor motoren van de categorie II3G worden de vermelde combinaties van motor en
frequentieregelaar aanbevolen. Er kunnen echter ook frequentieregelaars gebruikt
worden die wat betreft uitgangsstroom en uitgangsspanning vergelijkbare waarden
hebben (EN 60079-15). 

• Voor motoren van de categorie II3D worden de vermelde combinaties van motor-fre-
quentieregelaar aanbevolen. Zouden motoren van de categorie II3D door andere fre-
quentieregelaars worden aangestuurd, dan moeten eveneens de maximale toeren-
tallen/frequenties en ook de thermische maximumkoppel-grenskarakteristieken
worden aangehouden. Bovendien wordt het gebruik van een vermogensgeredu-
ceerde frequentieregelaar dringend aanbevolen.

Temperatuur-
klasse en opper-
vlaktetemperatuur

• Motoren in de uitvoering II3G zijn aangeduid met de temperatuurklasse T3.
• Motoren in de uitvoeringen II3D zijn aangeduid met de maximale oppervlaktetempe-

ratuur van 120 °C of 140 °C.
• Motoren in de uitvoeringen II3GD zijn aangeduid met de maximale oppervlaktetem-

peratuur van 120 °C of 140 °C.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
Over het algemeen geldt:
• Gebruik als apparaat van de categorie II3G, toepassing in zone 2:

hierbij gelden dezelfde voorwaarden en beperkingen als voor de motoren van de
categorie II3D.

• Gebruik als apparaat van de categorie II3D, toepassing in zone 22:
hierbij gelden dezelfde voorwaarden en beperkingen als voor de motoren van de
categorie II3G.

• Gebruik als apparaat van de categorie II3GD, toepassing in zowel zone 2 als in
zone 22 geclassificeerd:
hierbij gelden de betreffende strengere voorwaarden en beperkingen (zie specifica-
ties bij II3G en II3D).
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Beveiliging tegen 
te hoge 
temperatuur

Om het overschrijden van de toelaatbare maximumtemperatuur uit te sluiten zijn voor
het bedrijf aan frequentieregelaars alleen motoren toegestaan, die voorzien zijn van
PTC-temperatuurvoelers (TF). Deze moeten bewaakt worden door een geschikt appa-
raat. 

Voedingsspanning 
van de frequentie-
regelaar

De voedingsspanning van de frequentieregelaar mag niet onder de waarde van 400 V
komen. 

Overspanning op 
de motorklemmen

De overspanning op de motorklemmen moet begrensd worden tot een waarde van
< 1700 V. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door de ingangsspanning op de frequen-
tieregelaar tot 500 V te begrenzen. 
Als er applicatiegerelateerde bedrijfstoestanden optreden waarbij de aandrijving vaak
generatorisch gebruikt wordt (bijv. hijswerktoepassingen), moeten op de motorklemmen
altijd uitgangsfilters (sinusfilters) gebruikt worden om gevaarlijke overspanningen te
voorkomen.
Als er rekenkundig geen veilige uitspraak over de spanning aan de motorklemmen
mogelijk is, dan moet na inbedrijfstelling en zo mogelijk bij de nominale belasting van de
aandrijving een meting van de spanningspieken met een hiervoor geschikt apparaat uit-
gevoerd worden.

EMC-maatregelen Voor de frequentieregelaars van de serie MOVIDRIVE® en MOVITRAC® zijn de vol-
gende componenten toegestaan:
• netfilters van de serie NF...-...
• ferrietkernen van de serie HD...
• uitgangsfilter (sinusfilter) HF..

Bij gebruik van een uitgangsfilter dient het spanningsverlies via de filter gecompen-
seerd te worden. Neem het hoofdstuk "Berekening van de motorspanning"
(Æ pag. 48) in acht. 

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
Bij gebruik van frequentieregelaars van een ander type moet ervoor gezorgd worden dat
de uitgangsschakeling van de frequentieregelaar de hoogte van de klemspanning op de
motor niet significant reduceert (Â 5%) om de EMC-eigenschappen te verbeteren.
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Maximaal 
toelaatbare 
koppels

Bij het bedrijf met een frequentieregelaar mogen de motoren continu maximaal de in dit
hoofdstuk aangegeven koppels gebruikt worden. Het kortstondig overschrijden van
deze waarden is toegestaan als het effectieve werkpunt onder de thermische grenska-
rakteristiek ligt.

Maximaal 
toelaatbare 
toerentallen/
frequenties

De in de overzichtstabellen van de combinaties van motor-frequentieregelaar vermelde
maximumtoerentallen/maximumfrequenties moeten beslist worden aangehouden.
Overschrijdingen zijn niet toelaatbaar. 

Groepsaandrij-
vingen

De aansluiting van meerdere motoren op de uitgang van één frequentieregelaar wordt
aangeduid met groepsaandrijving.

Voor motoren van de series DR/DT/DV/DTE/DVE in de uitvoering II3D voor toepassing
in zone 22 gelden de volgende beperkingen:
• de door de fabrikant van frequentieregelaars opgegeven kabellengten mogen niet

worden overschreden
• de motoren van een groep mogen niet meer dan twee vermogenstrappen van elkaar

verschillen
• elke motor moet bewaakt worden

Reductoren Bij gebruik van geregelde motorreductoren kan de reductor beperkingen opleggen aan
het maximale toerental. Overleg bij toerentallen boven 1500 min-1 met Vector Aandrijf-
techniek.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
Motoren van de series DR/DT/DV/DTE/DVE in de uitvoering II3G of II3GD mogen voor
toepassing in zone 2 niet als groepsaandrijving worden gebruikt!
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6.4 Combinatie motor/regelaar: MOVIDRIVE® en MOVITRAC®

Motortype II3GD Motorschaltung Õ Motorschakeling Ö 

PFR [kW] nmax 
[rpm]

PFR [kW] nmax 
[rpm]

DR63S4  0,251)

1) Alleen MOVITRAC® B

2100  0,252) 3600

DR63M4  0,252) 2100  0,252) 3600

DR63L4  0,252) 2100  0,372) 3600

DT71D4  0,372) 2100  0,55 3600

DT80K4  0,55 2100  1,1 3600

DT80N4  0,75 2100  1,5 3600

DT90S4  1,1 2100  2,2 3600

DT90L4  1,5 2100  3 3600

DV100M4  2,2 2100  4 3600

DV100L4  3 2100  5,5 3600

DV112M4  4 2100  7,5 3600

DV132S4  5,5 2100  11 3600

DV132M4  7,5 2100  15 3600

DV132ML4  11 2100 15 3600

DV160M4 11 2100 22 3600

DV160L4 15 2100 30 3600

DV180M4 22 2100 37 2700

DV180L4 22 2100 45 2700

DV200L4 30 2100 55 2700

DV225S4 37 2100 75 2700

DV225M4 45 2100 902)

2) Alleen MOVIDRIVE® B

2700

DV250M4 55 2100 1102) 2500

DV280S4 75 2100 1322) 2500

DTE90K4 0,75 2100 1,5 3600

DTE90S4 1,1 2100 2,2 3600

DTE90L4 1,5 2100 3 3600

DVE100M4 2,2 2100 4 3600

DVE100L4 3 2100 5,5 3600

DVE112M4 4 2100 7,5 3600

DVE132S4 5,5 2100 11 3600

DVE132M4 7,5 2100 15 3600

DVE160M4 11 2100 22 3600

DVE160L4 15 2100 30 3600

DVE180M4 22 2100 37 2700

DVE180L4 22 2100 45 2700

DVE200L4 30 2100 55 2700

DVE225S4 37 2100 75 2700

DVE250M4 55 2100 1102) 2500

DVE280S4 75 2100 1322) 2500
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6.5 Asynchrone motoren: thermische grenskarakteristieken

6.5.1 Thermische maximumkoppel-grenskarakteristieken 
Thermische maximumkoppel-grenskarakteristiek bij regelaarbedrijf voor 4-polige draai-
stroom- en draaistroomremmotoren in Ö-schakeling:

Thermische maximumkoppel-grenskarakteristiek bij regelaarbedrijf voor 4-polige draai-
stroom- en draaistroomremmotoren Õ-schakeling:

[1] 104 Hz grenskarakteristiek
[2] 87 Hz grenskarakteristiek
[3] Met onafhankelijk aangedreven ventilator VE

[1] 60 Hz grenskarakteristiek
[2] 50 Hz grenskarakteristiek
[3] Met onafhankelijk aangedreven ventilator VE

[1][3]

[2]
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0.80

1.00

1.20

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600
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6.6 Asynchrone servomotoren: grenswaarden voor stroom en koppel

6.6.1 Toerentalklasse 1200 rpm

6.6.2 Toerentalklasse 1700 rpm

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
De in de tabel vermelde waarden voor maximumstroom, maximumkoppel en maxi-
mumtoerental mogen tijdens bedrijf in geen geval worden overschreden.

Motortype Mnom Mmax nmax Inom Imax

[Nm] [Nm] [rpm] [A] [A]

CT71D4.../II3D 2,1 6

3500

1,1 2,7

CT80N4.../II3D 4,3 13 1,9 4,4

CT90L4.../II3D 8,5 26 3,3 8,2

CV100M4.../II3D 13 38 4,2 10,9

CV100L4.../II3D 22 66 7,5 20,4

CV132S4.../II3D 31 94 10,1 26,9

CV132M4.../II3D 43 128 10,7 26,9

CV132ML4.../II3D 52 156 16,0 43,2

CV160M4.../II3D 62 186 19,8 52,7

CV160L4.../II3D 81 242 26,7 69,6

CV180M4.../II3D 94 281

2500

32,3 79,2

CV180L4.../II3D 106 319 35,3 88,7

CV200L4.../II3D 170 510 51,0 137,5

Motortype Mnom Mmax nmax Inom Imax

[Nm] [Nm] [rpm] [A] [A]

CT71D4.../II3D 2,0 6

3500

1,5 3,7

CT80N4.../II3D 4,3 13 2,6 6,1

CT90L4.../II3D 8,5 26 4,5 11,3

CV100M4/...II3D 13 38 5,8 14,9

CV100L4.../II3D 22 66 10,2 28,0

CV132S4.../II3D 31 94 13,9 37,1

CV132M4.../II3D 41 122 18,5 49,6

CV132ML4.../II3D 49 148 23,1 61,6

CV160M4.../II3D 60 181 26,8 70,7

CV160L4.../II3D 76 227 35,2 90,1

CV180M4.../II3D 89 268

2500

43,3 104,5

CV180L4.../II3D 98 293 50,2 123,0

CV200L4..../II3D 162 485 68,9 183,9
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6.6.3 Toerentalklasse 2100 rpm

6.6.4 Toerentalklasse 3000 rpm

Motortype Mnom Mmax nmax Inom Imax

[Nm] [Nm] [rpm] [A] [A]

CT71D4.../II3D 2,1 6

3500

1,9 4,6

CT80N4.../II3D 4,3 13 3,3 7,6

CT90L4..../II3D 8,5 26 5,7 14,1

CV100M4.../II3D 13 38 7,3 18,8

CV100L4.../II3D 21 64 12,5 34,0

CV132S4.../II3D 31 94 17,4 46,6

CV132M4.../II3D 41 122 18,1 44,9

CV132ML4.../II3D 49 148 26,7 71,3

CV160M4.../II3D 60 179 33,3 87,6

CV160L4.../II3D 75 224 43,9 112,1

CV180M4.../II3D 85 255

2500

52,8 125,6

CV180L4.../II3D 98 293 57,9 141,9

CV200L4.../II3D 149 446 79,8 209,4

Motortype Mnom Mmax nmax Inom Imax

[Nm] [Nm] [rpm] [A] [A]

CT71D4.../II3D 2,0 6

3500

2,6 6,1

CT80N4.../II3D 3,8 11 4,3 9,6

CT90L4.../II3D 8,1 24 7,5 18,6

CV100M4.../II3D 13 38 10,0 25,9

CV100L4.../II3D 18 54 15,0 39,5

CV132S4.../II3D 30 89 23,0 60,9

CV132M4.../II3D 38 115 30,4 80,8

CV132ML4.../II3D 44 133 36,9 96,1

CV160M4.../II3D 54 163 43,0 110,9

CV160L4.../II3D 72 217 59,1 149,3

CV180M4.../II3D 79 237

2500

69,9 161,8

CV180L4.../II3D 94 281 84,6 204,4

CV200L4.../II3D 123 370 98,5 246,0
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6.7 Asynchrone servomotoren: thermische grenskarakteristieken
6.7.1 Toerentalklasse in acht nemen

Zorg er bij de configuratie vooral voor dat de karakteristieken voor de respectievelijke
toerentalklassen zich van elkaar onderscheiden. 

6.7.2 Bedrijfssoort
De karakteristieken laten de toelaatbare koppels in continubedrijf S1 zien. Bij afwijkende
bedrijfssoorten moet het effectieve werkpunt bepaald worden.

Afbeelding 5: Thermische maximumkoppel-grenskarakteristieken 

[1] Toerentalklasse 1200 rpm
[2] Toerentalklasse 1700 rpm
[3] Toerentalklasse 2100 rpm
[4] Toerentalklasse 3000 rpm
[5] Met onafhankelijk aangedreven ventilator VE

0
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[5]
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6.8 Asynchrone servomotoren: toekenning frequentieregelaar
6.8.1 Algemeen

Installeer de frequentieregelaar buiten de explosiegevaarlijke omgeving.

6.8.2 Toegestane frequentieregelaars
De hoogste dynamiek en regelkwaliteit worden bereikt bij het gebruik van frequentiere-
gelaars van de serie MOVIDRIVE®. De in de tabel "Combinaties CT/CV.../II3D -
MOVIDRIVE®" vermelde frequentieregelaars moeten dan worden aangehouden.
Het gebruik van frequentieregelaars van een ander type is toegestaan. Let er in ieder
geval op dat de toelaatbare bedrijfsgegevens van de motoren (zie hoofdstuk "Asyn-
chrone servomotoren: grenswaarden voor stroom en koppel" Æ pag. 61) niet over-
schreden worden.

6.8.3 Toegestane bedrijfssoorten frequentieregelaar MOVIDRIVE®

Om voor een uiterst hoge regeldynamiek te zorgen moeten de frequentieregelaars van
de serie MOVIDRIVE® in een CFC-bedrijfssoort in bedrijf gesteld worden. VFC-bedrijfs-
soorten zijn ook toegestaan.

6.8.4 Voedingsspanning van de frequentieregelaar
De voedingsspanning van de frequentieregelaar mag niet beneden de minimumwaarde
van 400 V komen.
De maximaal toelaatbare voedingsspanning moet tot 500 V worden begrensd.
Er kunnen anders gevaarlijke spanningen ontstaan op de motoraansluitklemmen, ver-
oorzaakt door de frequentieregelaarmodulatie.

6.8.5 EMC-maatregelen 
Voor de frequentieregelaars van de serie MOVIDRIVE® zijn de volgende componenten
toegestaan:
• netfilters van de serie NF...-...
• ferrietkernen van de serie HD...

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
Bij gebruik van frequentieregelaars van een ander type moet ervoor gezorgd worden dat
de uitgangsschakeling van de frequentieregelaar de hoogte van de klemspanning op de
motor niet significant reduceert (Â 5%) om de EMC-eigenschappen te verbeteren.
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6.8.6 Combinaties CT/CV.../II3D - MOVIDRIVE®

Aanbevolen 
combinatie

De tabel geeft de aanbevolen combinatie motor-MOVIDRIVE® weer in relatie tot de toe-
rentalklasse. Er mogen geen andere combinaties worden samengesteld, omdat de
motoren anders gemakkelijk kunnen worden overbelast.

Toerentalklasse 
1200 rpm

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
De in de tabel vermelde waarden voor maximumkoppel en maximumtoerental mogen
tijdens bedrijf in geen geval worden overschreden!

Motortype
Mnom Mmax nmax

Mmax
nkantel

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [rpm] [Nm]
[rpm] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2,1 6

3500

Mmax
nkantel

7,5
600

CT80N4..
/II3D 4,3 13 Mmax

nkantel

13,0
540

CT90L4..
/II3D 8,5 26 Mmax

nkantel

18,2
928

25,7
781

CV100M4..
/II3D 13 38 Mmax

nkantel

29,0
883

37,0
781

CV100L4..
/II3D 22 66 Mmax

nkantel

32,6
1062

45,3
947

60
813

CV132S4..
/II3D 31 94 Mmax

nkantel

64
992

84
915

CV132M4..
/II3D 43 128 Mmax

nkantel

82
1011

125
877

Motortype
Mnom Mmax nmax

Mmax
nkantel

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [rpm] [Nm]
[rpm] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132ML4..
/II3D 52 156

3500

Mmax
nkantel

126
922

156
819

CV160M4..
/II3D 62 186 Mmax

nkantel

125
986

169
909

CV160L4..
/II3D 81 242 Mmax

nkantel

163
1043

240
954

CV180M4..
/II3D 94 281

2500

Mmax
nkantel

241
1050

282
986

CV180L4..
/II3D 106 319 Mmax

nkantel

231
1018

308
973

CV200L4..
/II3D 170 510 Mmax

nkantel

326
1011

402
986

494
947

510
940
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Toerentalklasse 
1700 rpm

Motortype
Mnom Mmax nmax

Mmax
nkantel

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [rpm] [Nm]
[rpm] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2,1 6

3500

Mmax
nkantel

6,0
1250

CT80N4..
/II3D 4,3 13 Mmax

nkantel

12,6
1150

CT90L4..
/II3D 8,5 26 Mmax

nkantel

18,0
1400

23,5
1280

CV100M4..
/II3D 13 38 Mmax

nkantel

25,7
1402

36,0
1274

CV100L4..
/II3D 22 66 Mmax

nkantel

32,9
1510

44,2
1402

57
1274

CV132S4..
/II3D 31 94 Mmax

nkantel

59
1470

91
1330

Motortype
Mnom Mmax nmax

Mmax
nkantel

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [rpm] [Nm]
[rpm] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132M4..
/II3D 41 122

3500

Mmax
nkantel

89
1440

121
1330

CV132ML4..
/II3D 49 148 Mmax

nkantel

83
1562

114
1485

148
1331

CV160M4..
/II3D 60 181 Mmax

nkantel

120
1420

176
1310

CV160L4..
/II3D 76 227 Mmax

nkantel

170
1470

226
1400

CV180M4..
/II3D 89 268

2500

Mmax
nkantel

168
1550

226
1510

268
1460

CV180L4..
/II3D 98 293 Mmax

nkantel

217
1450

269
1420

CV200L4..
/II3D 162 485 Mmax

nkantel

353
1421

420
1395

485
1344
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Toerentalklasse 
2100 rpm

Motortype
Mnom Mmax nmax

Mmax
nkantel

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [rpm] [Nm]
[rpm] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2,1 6

3500

Mmax
nkantel

6,0
1280

CT80N4..
/II3D 4,3 13 Mmax

nkantel

9,7
1754

13,0
1510

CT90L4..
/II3D 8,5 26 Mmax

nkantel

18,3
1843

25,5
1677

CV100M4..
/II3D 13 38 Mmax

nkantel

28,0
1760

38,0
1626

CV100L4..
/II3D 21 64 Mmax

nkantel

33,7
2003

44,0
1894

64
1645

Motortype
Mnom Mmax nmax

Mmax
nkantel

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [rpm] [Nm]
[rpm] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132S4..
/II3D 31 94

3500

Mmax
nkantel

72
1850

94
1722

CV132M4..
/II3D 41 122 Mmax

nkantel

95
1850

122
1670

CV132ML4..
/II3D 49 148 Mmax

nkantel

139
1715

CV160M4..
/II3D 60 179 Mmax

nkantel

139
1792

179
1690

CV160L4..
/II3D 75 225 Mmax

nkantel

177
1882

218
1824

CV180M4..
/II3D 85 255

2500

Mmax
nkantel

218
1939

255
1894

CV180L4..
/II3D 98 293 Mmax

nkantel

260
1824

293
1786

CV200L4..
/II3D 149 447 Mmax

nkantel

329
1830

412
1792
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Toerentalklasse 
3000 rpm

6.9 Softstarters
Het gebruik van softstarters is bij motoren van de categorie II3D toegestaan als de
motoren voorzien zijn van een temperatuurvoeler TF.

Motortype
Mnom Mmax nmax

Mmax
nkantel

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [rpm] [Nm]
[rpm] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2,0 6

3500

Mmax
nkantel

6,0
2280

CT80N4..
/II3D 3,8 11 Mmax

nkantel

9,7
2560

11,0
2350

CT90L4..
/II3D 8,1 24 Mmax

nkantel

12,7
2790

18,0
2650

24,0
2490

CV100M4..
/II3D 13 38 Mmax

nkantel

26,5
2620

34,6
2490

CV100L4..
/II3D 18 54 Mmax

nkantel

31,8
2800

49,0
2600

Motortype
Mnom Mmax nmax

Mmax
nkantel

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [rpm] [Nm]
[rpm] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132S4..
/II3D 30 89

3500

Mmax
nkantel

51
2740

69
2650

CV132M4..
/II3D 38 115 Mmax

nkantel

67
2750

99
2600

114
2450

CV132ML4..
/II3D 44 133 Mmax

nkantel

94
2765

124
2656

133
2547

CV160M4..
/II3D 54 163 Mmax

nkantel

98
2630

131
2550

161
2470

CV160L4..
/II3D 72 217 Mmax

nkantel

124
2720

155
2680

192
2620

216
2545

CV180M4..
/II3D 79 237

2500

Mmax
nkantel

150
2790

191
2745

228
2700

CV180L4..
/II3D 94 281 Mmax

nkantel

182
2620

220
2580

276
2540

CV200L4..
/II3D 123 370 Mmax

nkantel

293
2573
B
S

P
i

f
kVA

Hz

n
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7Inbedrijfstelling
Voorwaarden voor de inbedrijfstelling
7 Inbedrijfstelling
7.1 Voorwaarden voor de inbedrijfstelling

7.1.1 Controleer vóór de inbedrijfstelling of
• de aandrijving onbeschadigd en niet geblokkeerd is
• na langere opslagtijd de maatregelen overeenkomstig hoofdstuk "Voorbereiding"

getroffen werden
• alle aansluitingen correct zijn uitgevoerd
• de draairichting van de motor/motorreductor juist is

– (motor rechtsom: U, V, W volgens L1, L2, L3}
• alle beschermkappen correct zijn gemonteerd
• alle motorbeveiligingen actief zijn en op de nominale motorstroom zijn ingesteld
• bij hijswerken de terugspringende handremlichting van de rem gebruikt wordt
• er geen andere risico's aanwezig zijn

7.1.2 Controleer tijdens de inbedrijfstelling of
• de motor correct draait (geen overbelasting, geen toerentalvariaties, sterke geluids-

ontwikkeling enz.)
• het juiste remkoppel overeenkomstig de betreffende applicatie is ingesteld (zie

hoofdstuk "Technische gegevens")
Bij problemen kunt u het hoofdstuk "Bedrijfsstoringen" raadplegen voor meer informatie.

AANWIJZINGEN

Let tijdens de installatie op de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 2!

AANWIJZINGEN
Bij remmotoren met een terugspringende handremlichter moet de hendel na de inbe-
drijfstelling worden verwijderd! Deze kan in de hiervoor bestemde houder aan de bui-
tenzijde van de motorbehuizing worden opgeborgen.
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
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7.2 Parameterinstelling: frequentieregelaar voor categorie 2G en 2GD
7.2.1 Parametrering

De in te stellen waarden voor de parametrering van de stroombewaking zijn afhankelijk
van de motor. De exacte waarden zijn aangegeven op het EG-bouwmodeltestcertificaat. 

Na de inbedrijfstelling van de motor is stroombegrenzing I1 actief. De stroombegrenzing
I2 beschrijft de continu toegelaten stroom. De stroombegrenzingsfunctie kan bij de inbe-
drijfstelling of via de parameter P560 Stroombegrenzing Ex-e-motor geactiveerd worden
(voor toegelaten motoren). 
De karakteristiek wordt door de werkpunten A, B en C beschreven. De volgende para-
meters worden bij de inbedrijfstelling vooraf ingesteld:

7.2.2 Overbelastingsbeveiliging
Het bedrijf boven het toegestane stroombereik is gedurende 60 seconden toegestaan.
Om een plotselinge reductie van de stroombegrenzing en dus de koppelimpulsen te
voorkomen wordt de stroom na ca. 50 seconden binnen 10 seconden langs een integra-
tor gereduceerd tot de toegestane waarde. De stroomwaarde kan pas na een hersteltijd
van 10 minuten weer opnieuw worden verhoogd tot boven het toegestane bereik. Het
bedrijf onder 5 Hz is gedurende één minuut toegestaan. Daarna wordt het apparaat uit-
geschakeld op grond van de fout F110 Ex-e-beveiliging met foutreactie noodstop.
De binaire uitgangen P62_kunnen geparametreerd worden op "Ex-e-stroombegrenzing
actief".
Voorwaarden voor het zetten van de uitgang ("1"-signaal):
• stroomgrens 1 wordt overschreden
• hersteltijd nog niet afgelopen
• bedrijf < 5 Hz gedurende langer dan één minuut
De stroomtijdbewaking wordt door een foutreset niet gereset. 
De stroomtijdbewaking is zowel bij netbedrijf als bij 24V-hulpvoeding actief. 

Parameters Punt A Punt B Punt C

Frequentie [Hz] P561 P563 P565

Stroomgrens in % van Inom P562 P564 P566

Stroombegrenzing

fkantel
f/HzfA fB fC

I1

I2

1,5 Inom (motor)

Afhankelijk 
van motor-
type

Inom (motor)

Toegestaan bereik
continue stroom

Iü
Iü

A

C
B

AANWIJZINGEN
Als het net zonder 24V-hulpvoeding uitgeschakeld wordt, wordt de bewakingsfunctie
volledig gereset.
I
P
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Parameterinstelling: frequentieregelaar voor categorie 2G en 2GD

300

)

)

)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

3,3

2,7
Spanningsverlies 
bij SEW-
uitgangsfilters

Spanningsverlies 
op motorkabels

Filter Smoorspoel Spanningsverlies [V]

Type BG

IN400 IN500 L

U = 400 V U = 500 V

50 Hz 60 HZ 87 HZ 50 HZ 60 Hz 87 Hz

(A) (A) (mH) (V) (V) (V) (V) (V) (V)

HF 008-503 1 2,5 2 11 15 18 26 12 14 21

HF 015-503 1 4 3 9 20 24 34 15 18 26

HF 022-503 1 6 5 7 23 27 40 19 23 33

HF 030-503 1 8 6 5,5 24 29 42 18 22 31

HF 040-503 2 10 8 4,5 24 29 43 20 24 34

HF 055-503 2 12 10 3,2 21 25 36 17 21 30

HF 075-503 2 16 13 2,4 21 25 36 17 20 30

HF 023-403 3 23 19 1,6 20 24 35 17 20 29

HF 033-403 3 33 26 1,2 22 26 37 17 20 30

HF 047-403 4 47 38 0,8 20 25 36 17 20 29

AANWIJZING
Bij SEW-uitgangssmoorspoelen (HD…) is het spanningsverlies verwaarloosbaar (door
stroom gecompenseerd).

Kabeldoor-
snede

Belasting met I [A]

4 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 63 80 100 125 150 200 250

Koper Spanningsverlies Í U [V] bij lengte  = 100 m en â = 70 °C

1,5 mm2 5,3 8 10,61) 13,31) 17,31) 21,31) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2

2,5 mm2 3,2 4,8 6,4 8,1 10,4 12,81) 161) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2

4 mm2 1,9 2,8 3,8 4,7 6,5 8,0 10 12,51) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2

6 mm2 4,4 5,3 6,4 8,3 9,9 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

10 mm2 3,2 4,0 5,0 6,0 8,2 10,2 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

16 mm2 3,3 3,9 5,2 6,5 7,9 10,0 2) 2) 2) 2) 2)

25 mm2 2,5 3,3 4,1 5,1 6,4 8,0 2) 2) 2) 2)

35 mm2 2,9 3,6 4,6 5,7 7,2 8,6 2) 2)

50 mm2 4,0 5,0 6,0 2) 2)

70 mm2 4,6 2)

95 mm2 3,4 4,2

150 mm2 2,7

185 mm2

1) Deze waarde voor niet door SEW-EURODRIVE aanbevolen, 
2) Belasting overeenkomstig IEC 60364-5-52 niet toegestaan,
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
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7.3 Parameterinstelling: frequentieregelaar voor de categorie 3
7.3.1 Algemeen

Voor de inbedrijfstelling van de frequentieregelaars moet de betreffende technische
handleiding worden aangehouden. 
Gebruik de inbedrijfstellingswizard van de actuele software MOVITOOLS®

MotionStudio. Let er hierbij beslist op dat de begrenzing van het maximumtoerental na
elke inbedrijfstelling opnieuw moet worden ingesteld.
Voor het bedrijf van de draaistroommotoren in de uitvoeringen II3G, II3D en II3GD
moeten bovendien de volgende instellingen van de frequentieregelaar verplicht uitge-
voerd worden.

7.3.2 Instellen van maximumfrequentie of van maximumtoerental
Overeenkomstig de overzichtstabellen voor combinaties motor-frequentieregelaar
moeten de corresponderende parameters van de frequentieregelaar, die het maximum-
toerental begrenzen, worden ingesteld.

7.3.3 Instellen van de parameters "IxR" en "Boost"
De parameters moeten ingesteld worden zoals hieronder wordt beschreven. De motor
mag niet bedrijfswarm zijn en moet de omgevingstemperatuur hebben.
• Gebruik van frequentieregelaars van de serie MOVIDRIVE® en MOVITRAC®.

Parameter voor "Automatic adjustment" op "Yes" instellen.
• Toegestane bedrijfssoorten voor frequentieregelaars van SEW-EURODRIVE.

Motoren van de categorie 3 kunnen met frequentieregelaars van SEW-EURODRIVE
in de bedrijfssoorten V/f, VFC en CFC gebruikt worden.
I
P
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7Inbedrijfstelling
Blokkeerrichting wijzigen bij motoren met terugloopblokkering
7.4 Blokkeerrichting wijzigen bij motoren met terugloopblokkering

7.4.1 Maat "x" na de montage

[1] Ventilatorkap
[2] Ventilator
[3] Cilinderschroef
[4] V-ring

[5] Vilten ring
[6] Borgring
[7] Draadgat
[8] Meenemer

[9] Ketting met klemelementen
[10] Vulring

6107

1243589

X

Motor Maat "x" na de montage

DT71/80 6,7 mm

DT(E)90/DV(E)100 9,0 mm

DV(E)112/132S 9,0 mm

DV(E)132M - 160M 11,0 mm

DV(E)160L - 225 11,0 mm

DV(E)250 - 280 13,5 mm
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
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De motor mag niet in de blokkeerrichting gestart worden (fasevolgorde bij het
aansluiten in acht nemen). Let bij het aanbouwen van de motor op de reductor op de
draairichting van de eindas en het aantal trappen. Voor controledoeleinden kan de
terugloopblokkering met halve motorspanning één keer in de blokkeerrichting geacti-
veerd worden.

1. Ventilatorkap [1] en ventilator [2] demonteren, cilinderschroeven [3] verwijderen.
2. V-ring [4] en pakking met vilten ring [5] verwijderen (vet voor hergebruik opvangen).
3. Borgring [6] verwijderen (niet bij DT71/80), bovendien bij DV(E)132M-160M vulrin-

gen [10] verwijderen.
4. Meenemer [8] en klemlichaam [9] over de tapgaten [7] in hun geheel verwijderen,

180° draaien en er weer op drukken.
5. Giet het vet er weer in.
6. Belangrijk: geen druk of stoten op het klemlichaam –  beschadiging van het

materiaal!
7. Gedurende het inpersen (kort voordat het klemlichaam in de buitenring dringt) de

rotoras met de hand langzaam in de draairichting draaien. Het klemlichaam glijdt dan
gemakkelijker in de buitenring.

8. Monteer de overige onderdelen van de terugloopblokkering van 4 naar 2 in omge-
keerde volgorde. Let op montagemaat "x" voor de V-ring [4].

7.5 Stilstandsverwarming voor motoren van de categorie II3D
Bij motoren van de categorie II3D sluit u de stilstandsverwarming aan op de met H1 en
H2 gemarkeerde aansluitkabels. Vergelijk de aansluitspanning met de spanningsspeci-
ficatie op het typeplaatje.
De stilstandsverwarming voor motoren van de categorie II3D mag:
• pas na het uitschakelen van de motor worden ingeschakeld
• niet gelijktijdig met de motor ingeschakeld zijn

GEVAAR!
Gevaar voor beknelling door onbedoeld aanlopen van de aandrijving. 
Dood of zwaar letsel.
• Schakel de motor voor de werkzaamheden spanningsloos en borg deze tegen

onbedoelde herinschakeling!
I
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Stilstandsverwarming voor motoren van de categorie II3D
8 Inspectie/onderhoud
Reparaties of veranderingen aan de motor mogen alleen uitgevoerd worden door SEW-
servicepersoneel of een reparatiewerkplaats of fabrieken die over de vereiste kennis
beschikken. 
Voordat de motor opnieuw in bedrijf gesteld wordt, moeten de voorschriften gecontro-
leerd worden en door een markering op de motor of door het tonen van een keurings-
rapport bevestigd worden. 

AANWIJZING VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
• Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden dienen altijd door SEW-EURODRIVE of

een reparatiewerkplaats voor elektrische aandrijvingen te worden verricht.
• Gebruik uitsluitend originele onderdelen die voorkomen in de geldige onderdelen-

lijst. Anders vervalt de Ex-toelating van de motor.
• Als u motoronderdelen vervangt die betrekking hebben op de explosiebeveiliging,

is een nieuwe routinetest noodzakelijk.
• Motoren die in bedrijf zijn, kunnen zeer heet worden. Hierdoor kunnen brandwon-

den ontstaan!
• Schakel de motor en de rem voor de werkzaamheden spanningsloos en borg deze

tegen onbedoelde herinschakeling!
• Let na de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op of de motor correct is

gemonteerd en alle openingen zorgvuldig zijn afgesloten.
• Motoren in omgevingen met explosiegevaar regelmatig reinigen. Stofafzetting van

meer dan 5 mm voorkomen.
• De optionele onafhankelijk aangedreven ventilator VE regelmatig reinigen.

Voorkom stofafzettingen van meer dan 5 mm. Neem de technische handleiding van
de onafhankelijk aangedreven ventilator in acht.

• Vóór de montage dienen de ontstekingsspleten van rem BC gecontroleerd te
worden op beschadiging. Als de ontstekingsspleten beschadigd zijn, dienen de des-
betreffende onderdelen van de behuizing vervangen te worden door originele
onderdelen.

• Als de ontstekingsspleten gereviseerd worden, kunt u de toegestane maten en tole-
ranties opvragen bij Vector Aandrijftechniek. Als de toegestane maten en/of toleran-
ties tijdens de revisie niet aangehouden worden, komt de Ex-toelating voor deze
rem te vervallen.

• Ontstekingsspleet altijd schoon houden en beschermen tegen corrosie.
• De explosiebeveiliging is in belangrijke mate afhankelijk van de handhaving van de

IP-beschermingsgraad. Let daarom tijdens alle werkzaamheden op een juiste plaat-
sing en foutloze toestand van alle afdichtingen.

• Smeer de askeerringen vóór de montage in de buurt van de afdichtingslip in met vet
(Klüber Petamo GHY133N).

• Voer na onderhouds- en reparatiewerkzaamheden altijd een veiligheids- en functie-
controle uit (thermische beveiliging, rem).

• De explosiebeveiliging kan alleen bij correct onderhouden motoren en remmen
worden gehandhaafd.
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8.1 Inspectie- en onderhoudsintervallen

8.2 Voorbereiding voor het onderhoud van motor en rem

Apparaat/onderdeel Tijdsinterval Vereiste actie

Rem BMG02, BR03, 
BMG05-8, BM15-62

• Bij toepassing als stoprem:
Minimaal om de 3000 bedrijfsu-
ren1)

• Bij toepassing als houdrem:
Al naargelang de belasting om 
de 2 tot 4 jaar 1)

1) Slijtage wordt door veel factoren beïnvloed en kan snel verlopen. De vereiste inspectie-/onderhoudsinter-
vallen moeten per installatie volgens de configuratiedocumenten (bijvoorbeeld "Aandrijvingen configure-
ren") door de installateur worden berekend.

Rem inspecteren
• Dikte van de remschijf meten
• Remschijf, remvoering
• Lichtspleet meten en instellen
• Ankerschijf
• Meenemer/vertanding
• Drukringen

• Slijpsel afzuigen
• Contacten inspecteren en even-

tueel vervangen (bijvoorbeeld bij 
inbranden)

Rem BC • Rem bijstellen

Motor • Om de 10,000 bedrijfsuren Motor inspecteren
• Kogellagers controleren en 

eventueel vervangen
• Askeerring vervangen
• Koelluchtkanalen reinigen

Motor met terugloop-
blokkering

• Vloeibaar vet van de terugloop-
blokkering vervangen

Aandrijving • Verschillend
(afhankelijk van externe factoren)

• Aflak-/corrosiewerende verf bij-
werken of opnieuw aanbrengen

Luchtwegen en opper-
vlakken van de motor 
en eventueel van de 
onafhankelijk aangedre-
ven ventilator

• Verschillend
(afhankelijk van externe factoren)

• Luchtwegen en oppervlakken 
reinigen

GEVAAR!
Gevaar voor beknelling door onbedoeld aanlopen van de aandrijving. 
Dood of zwaar letsel.
• Schakel de motor en de rem voor de werkzaamheden spanningsloos en borg deze

tegen onbedoelde herinschakeling!
I
I
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Voorbereiding voor het onderhoud van motor en rem
8.2.1 Incrementele encoder EV2. en AV2. demonteren

1. Demonteer afdekkap [361]. Demonteer, indien aanwezig, eerst de aangebouwde
onafhankelijk aangedreven koelluchtventilator.

2. Draai schroef [366] op de tussenflens los en verwijder afdekkap [369].
3. Maak de klemnaafverbinding van de koppeling los.
4. Draai bevestigingsschroeven [232] los en draai montageplaten [251] naar buiten.
5. Verwijder encoder [220] samen met koppeling [233].
6. Indien nodig, tussenflens [236] na de demontage van de schroeven [234] eruit lichten.

Incrementele encoder EV2. tot bouwgrootte 225 Incrementele encoder AV2. tot bouwgrootte 255

[361][369]

[232][251][366][233][236]

[220][234] [234] [235] [251] [232] [220] [361]

[369] [236][366][233]

[220] Encoder
[232] Cilinderschroef
[233] Koppeling
[234] Zeskantbout
[235] Veerring

[236] Tussenflens
[251] Montageplaat
[361] Afdekkap/ventilatorkap
[366] Cilinderschroef
[369] Afdekplaat

AANWIJZING
Let er tijdens de hermontage op dat de rondloop van de astap Â 0,05 mm bedraagt.
De remmen voor de encoderaanbouw (bij motoren van de grootte DV250/280) kunnen
alleen in het geheel vervangen worden.
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8.2.2 Incrementele encoder ES1. /ES2. demonteren

1. Demonteer afdekkap [361].
2. Maak bevestigingsbouten [733] van de reactiearm los.
3. Open het schroefdeksel aan de achterzijde van de incrementele encoder [220].
4. Draai centrale bevestigingsbout [367] ca. 2-3 omwentelingen los en maak de conus

los door een lichte slag op de kop van de bout. Draai vervolgens de bevestigingsbout
eruit en verwijder de incrementele encoder.

[220] Encoder
[367] Bevestigingsbout

[361] Afdekkap
[733] Bevestigingsbout reactiearm

367733 220 3611

ES1. / ES2.

AANWIJZING
Bij hermontage:
– Encodertap met NOCO®-FLUID insmeren
– Centrale bevestigingsbout [367] vastdraaien met 2,9 Nm.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING

Let er bij de hermontage op dat de encoderas niet tegen de ventilatorkap aanloopt. 
I
V
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Voorbereiding voor het onderhoud van motor en rem
8.2.3 Onafhankelijk aangedreven ventilator VE demonteren

1. Vóór de montage van de onafhankelijk aangedreven ventilator [1] het ventilatorwiel
en de ventilatormotor controleren op beschadigingen.

2. Na de montage ervoor zorgen dat het ventilatorwiel niet aanloopt door aan het ven-
tilatorwiel te draaien. De afstand tussen het ventilatorwiel en de vaste onderdelen
moet ten minste 1 mm bedragen.

[1]

AANWIJZING
Neem de technische handleiding van de onafhankelijk aangedreven ventilator
(Æ pag. 126) in acht. 
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8.3 Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden aan motor
8.3.1 Voorbeeld: motor DFT90

9007199514465291

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Borgring
Slingerschijf
Askeerring
Afsluitdop
A-(flens)lagerschild
Borgring
Kogellager
Borgring

[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]

Spie
Rotor
Spie
Kogellager
Compensatieplaat
Tapeind (4x)
Veerring (4x)
Zeskantmoer (4x)

[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

Zeskantbout (4x)
Stator
B-lagerschild
V-ring
Ventilator
Borgring
Ventilatorkap
Behuizingsschroef (4x)

[1]
[2]

[3]

[4] [5]

[6]
[7]

[8]

[10]

[12] [13]

[18]

[19]

[20]

[21]
[22]

[24]

[23]

[17]

[11]

[9]

[14]
[15][16]
I
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8.3.2 Procedure

1. Indien aanwezig, onafhankelijk aangedreven koelluchtventilator en incrementele
encoder demonteren (zie hoofdstuk "Voorbereiding voor het onderhoud van motor
en rem")

2. Flens- of ventilatorkap [23], ventilator [21] demonteren.
3. Zeskantbouten [17] van het A- [5] en B-lagerschild [19] demonteren, stator [18] van

het A-lagerschild losmaken.
4. Bij motoren met rem BM/BMG:

– Open de klemmenkast en maak de rembekabeling van de gelijkrichter los.
– Druk het B-lagerschild met de rem van de stator af en neem het schild voorzichtig

weg (trek de remkabel eventueel met een sleepdraad mee).
– Trek de stator er ca. 4 cm uit.

5. Visuele controle: zit er vocht of reductorolie in de statorruimte?
– Als geen van beide zichtbaar is, ga dan verder met stap 9.
– Als er vocht zichtbaar is, ga dan verder met stap 7.
– Als er reductorolie zichtbaar is, moet de motor door een bevoegd reparateur

worden gerepareerd.
6. Als er vocht in de stator zit:

– Bij motorreductoren: demonteer de motor van de reductor
– Bij motoren zonder reductor: demonteer de A-flens
– Demonteer de rotor (9).

7. Wikkeling reinigen, drogen en elektrisch controleren (zie hoofdstuk "Voorbereiding")
8. Vervang de kogellagers [7], [12] (uitsluitend door toegestane kogellagers, zie hoofd-

stuk "Toegestane typen kogellagers").
9. Vervang askeerring [3] in het A-lagerschild (voorzie de askeerringen vóór de

montage van vet (Klüber Petamo GHY 133N)).
10.Dicht de statorzitting opnieuw af (afdichtingsmiddel "Hylomar L Spezial") en vet

V-ring of labyrintafdichting (DR63) in.
11.Monteer motor, rem en accessoires.
12.Controleer vervolgens de reductor (Æ technische handleiding van de reductor).

GEVAAR!
Gevaar voor beknelling door onbedoeld aanlopen van de aandrijving. 
Dood of zwaar letsel.
• Schakel de motor en de rem voor de werkzaamheden spanningsloos en borg deze

tegen onbedoelde herinschakeling!
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8.3.3 Vervangen van de tussenplaat

Om bij motoren van bouwgrootte 63 te voorkomen dat de bouten [3] voor de bevestiging
van de tussenplaat [1] vanzelf losgaan, dienen deze met Loctite o.i.d. geborgd te
worden.

8.3.4 Vervanging van het klemmenbord bij eDT-/eDV-motoren

Bij het vervangen van het klemmenbord [1] dienen de bevestigingsbouten [2] met
behulp van Loctite® geborgd te worden.
Als alternatief voor Loctite® kan een vergelijkbaar kleefmiddel gebruikt worden dat
bestand is tegen een temperatuur van Ã 80 °C. 

8.3.5 Smering van de terugloopblokkering
De terugloopblokkering is af fabriek met corrosiewerend vloeibaar vet (Mobil LBZ)
gesmeerd. Als u een ander vet wilt gebruiken, moet het voldoen aan NLGI-klasse
00/000 met een basisviscositeit van 42 mm2/s bij 40 °C en gebaseerd zijn op
lithiumzeep en minerale olie. Het temperatuurbereik voor de toepassing is -50 °C tot
+90 °C. De benodigde hoeveelheid vet staat in onderstaande tabel.

[1]
[2]
[3]

Veerdrukklemmenstrook
Tussenplaat
Bouten

[2]

[3]

[1]

1271112075

[1]
[2]

Klemmenbord
Bevestigingsbouten

[1]

[2]

Motortype 71/80 90/100 112/132 132M/160M 160L/225 250/280

Vet [g] 9 15 15 20 45 80
I
I
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8.4 Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden aan rem BC 

[1] Motor [10] Behuizingsdeksel [19] Ventilator
[2] Tussenring [11] V-ring [20] Borgring
[3] Meenemer [12] Tapeind (2x) [21] Behuizingsschroef (4x)
[4] Remschijf [13] Moeren (2x) [22] Ventilatorkap
[5] Ankerschijf [14] Spiraalspanstift [23] Hendel
[6] Dempingschijf [15] Lichterbeugel [24a] Tapeind (3x)
[7] Spoelhuis [16] Kegelveer (2x) [24b] Tegenveer (3x)
[8] Zeskantmoer (3x) [17] Stelmoer (2x) [24c] Drukring (3x)
[9] Remveer [18] Borgring

[1]

[2]
[3]

[4]
[5]

[6]

[7]
[8]

[10]

[12]

[11]

[13]

[14]

[15]
[16] [17]

[18]

[19]
[23]

[20]
[21]

[22]

[9]

[24a]
[24b]

[24c]
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8.4.1 Rem BC, lichtspleet nastellen

1. Volgende onderdelen demonteren (vervangen indien versleten):
– Ventilatorkap [22], borgring [20], ventilator [19], borgring [18], stelmoeren [17],

kegelveren [16], lichterbeugel [15], moeren [13], tapeinden [12], V-ring [11],
behuizingsdeksel [10]

– Let er bij het losmaken van het deksel van de behuizing [10] op dat de spleten
niet beschadigd raken. 

2. Slijpsel afzuigen.
3. Zeskantmoeren [8] voorzichtig aanhalen:

– Gelijkmatig, tot u lichte weerstand voelt (betekent: lichtspleet = 0).
4. Zeskantmoeren terugdraaien:

– ca. 120° (betekent: lichtspleet ingesteld).
5. Volgende gedemonteerde onderdelen weer monteren:

– deksel van de behuizing [10] (attentie: bij de montage er op letten, dat de spleten
onbeschadig, schoon en roestvrij zijn)

– V-ring [11], tapeinden [12], moeren [13], lichterbeugel [15], kegelveren [16]
6. Bij handremlichting: met stelmoeren [17] lengtespeling "s" tussen kegelveren [16]

(platgedrukt) en stelmoeren instellen (onderstaande afbeelding)

Belangrijk: de lengtespeling "s" is noodzakelijk, zodat de ankerschijf bij slij-
tage van de remvoering kan opschuiven. Anders is de veilige werking van de
rem niet gegarandeerd.

7. Ventilator [19] en ventilatorkap [22] weer monteren.

GEVAAR!
Gevaar voor beknelling door onbedoeld aanlopen van de aandrijving. 
Dood of zwaar letsel.
• Schakel de motor en de rem voor de werkzaamheden spanningsloos en borg deze

tegen onbedoelde herinschakeling!

Rem Lengtespeling s [mm]

BC05 1,5

BC2 2

s

I
I
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8.4.2 Remkoppel BC veranderen
Het remkoppel kan trapsgewijs veranderd worden (zie hoofdstuk "Remarbeid, licht-
spleet, remkoppels rem BMG 05-8, BC"):
• door verschillende remveren in te bouwen
• door het aantal remveren te variëren

1. Volgende onderdelen demonteren (vervangen indien versleten):
– Ventilatorkap [22], borgring [20], ventilator [19], borgring [18], stelmoeren [17],

kegelveren [16], lichterbeugel [15], moeren [13], tapeinden [12], V-ring [11],
behuizingsdeksel [10]

– Let er bij het losmaken van het deksel van de behuizing [10] op dat de spleten
niet beschadigd raken. 

2. Slijpsel afzuigen.
3. Zeskantmoeren [8] losdraaien, spoellichaam [7] ca. 70 mm (voorzichtig, remkabel)

verwijderen.
4. Vervang remveren [9] of vul ze aan:

– verdeel de remveren symmetrisch.
5. Spoellichaam en zeskantmoeren monteren:

– Daarbij remkabel in de drukruimte goed leggen.
6. Zeskantmoeren terugdraaien:

– ca. 120° (betekent: lichtspleet ingesteld).
7. Volgende gedemonteerde onderdelen weer monteren:

– deksel van de behuizing [10] (attentie: bij de montage er op letten, dat de spleten
onbeschadig, schoon en roestvrij zijn)

– V-ring [11], tapeinden [12], moeren [13], lichterbeugel [15], kegelveren [16]

GEVAAR!
Gevaar voor beknelling door onbedoeld aanlopen van de aandrijving. 
Dood of zwaar letsel.
• Schakel de motor en de rem voor de werkzaamheden spanningsloos en borg deze

tegen onbedoelde herinschakeling!
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8. Bij handremlichting: met stelmoeren [17] lengtespeling "s" tussen kegelveren [16]
(platgedrukt) en stelmoeren instellen (onderstaande afbeelding)

Belangrijk: de lengtespeling "s" is noodzakelijk, zodat de ankerschijf bij slij-
tage van de remvoering kan opschuiven. Anders is de veilige werking van de
rem niet gegarandeerd.

9. Ventilator [19] en ventilatorkap [22] weer monteren.

259730827

Rem Lengtespeling s [mm]

BC05 1,5

BC2 2

s

AANWIJZINGEN
• De vaststaande handremlichting is reeds gelicht als u bij het bedienen van de

draadstift weerstand voelt.
• De terugspringende handremlichting kan met normale handkracht gelicht worden.

AANWIJZINGEN
Bij remmotoren met een terugspringende handremlichter moet de hendel na de inbe-
drijfstelling worden verwijderd! Deze kan in de hiervoor bestemde houder aan de bui-
tenzijde van de motorbehuizing worden opgeborgen.
I
I
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8.4.3 Remmen BMG, BM voor motoren van de categorie II3G/II3D
Rem BMG05-8, 
BM15

[1] Motor met remlagerschild [10a] Tapeind (3x) [15] Lichterbeugel met hendel
[2] Meenemer [10b] Tegenveer (3x) [16] Tapeind (2x)
[3] Borgring [10c] Drukring (3x) [17] Kegelveer (2x)
[4] Niro-schijf (alleen BMG 05-4) [10e] Zeskantmoer (3x) [18] Zeskantmoer (2x)
[5] Afdichtband [11] Remveer [19] Ventilator
[6] Ringveer [12] Spoelhuis [20] Borgring
[7] Remschijf [13] Bij BMG: afdichting [21] Ventilatorkap
[8] Ankerschijf Bij BM: V-ring [22] Zeskantbout (4x)
[9] Dempingsschijf (alleen BMG) [14] Spiraalspanstift [23] Bandklem

[24] Hendel

[1]

[2]
[3]

[10]

a
b c

[11] [12]

[13] [14]
[15]

[16] [17]

[18] [19]

[20]

[21]
[22]

e

[5]
[23]

[23]
[6]

[7]
[8]

[9]

[24]
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Rem BM30-62

8.4.4 Rem inspecteren, lichtspleet instellen

1. Demonteer:
– indien aanwezig, onafhankelijk aangedreven koelluchtventilator en incrementele

encoder (zie hoofdstuk "Voorbereiding voor het onderhoud van motor en rem")
– flens- of ventilatorkap [21]

2. Afdichtband [5] verschuiven, daartoe event. zadel losmaken, slijpsel afzuigen.

[2]
[3]
[5]
[6]
[7]
[7b]

Meenemer
Borgring
Afdichtband
Ringveer
Remschijf
Alleen BM32, BM62:
remlamel, ringveer, remschijf

[8]
[10a]
[10d]
[10e]
[11]
[12]
[13]
[14]

Ankerschijf
Tapeind (3x)
Stelhuls (3x)
Zeskantmoer (3x)
Remveer
Spoelhuis
V-ring
Spiraalspanstift

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[23]
[24]

Lichterbeugel met hendel
Tapeind (2x)
Kegelveer (2x)
Zeskantmoer (2x)
Ventilator
Borgring
Bandklem
Hendel

[2] [3]
[5]

[6]
[7]

[7b]

[11]
[8]

[12]
[13]

[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]

[20]

[10]

a

d

e

[23]

[23]

[24]

GEVAAR!
Gevaar voor beknelling door onbedoeld aanlopen van de aandrijving. 
Dood of zwaar letsel.
• Schakel de motor en de rem voor de werkzaamheden spanningsloos en borg deze

tegen onbedoelde herinschakeling!
I
I
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3. Remschijf [7, 7b] meten:
De remvoering is aan slijtage onderhevig. De dikte mag in geen geval onder de voor-
geschreven minimumwaarde komen. Om de slijtage sinds de laatste onderhouds-
beurt te kunnen inschatten, is ook de dikte van een nieuwe remschijf aangegeven.

Vervang de remschijf als de minimale dikte van de remschijf is overschreden (zie de
paragraaf "Remschijf BMG05-8, BM15-62 vervangen").

4. Bij BM30-62: draai stelhuls [10d] los door in de richting van het lagerschild te
draaien.

5. Meet lichtspleet A (Æ onderstaande afbeelding)
(met voeler, op drie 120° verschoven plaatsen)
– bij BM tussen ankerschijf [8] en spoellichaam [12]
– bij BMG tussen ankerschijf [8] en dempingsschijf [9]

6. Trek zeskantmoeren [10e] na:
– tot de lichtspleet juist is ingesteld (zie hoofdstuk "Technische gegevens").
– bij BM30-62 tot lichtspleet bijna 0,25 mm is.

7. Bij BM30-62: schroef de stelhulzen vast
– tegen het spoellichaam
– tot de lichtspleet juist is ingesteld (zie hoofdstuk "Technische gegevens")

8. Breng de afdichtband en de gedemonteerde onderdelen weer aan.

Motortype Remtype Minimumdikte 
remvoering

Dikte nieuwe 
remschijf

[mm] [mm]

D(F)T71.-D(F)V100. BMG05-BMG4 9 12,3 

D(F)V112M-D(F)V132S BMG8 10 13,5

D(F)V132M-D(F)V225M BM15-BM62 10 14,2

A
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8.4.5 Remschijf BMG vervangen
Controleer bij het vervangen van de remschijf (bij BMG05-4 Â 9 mm; bij BMG8-BMG62
Â 10 mm) ook de overige gedemonteerde onderdelen en vervang deze zo nodig.

1. Demonteer:
– indien aanwezig, onafhankelijk aangedreven koelluchtventilator en incrementele

encoder (zie hoofdstuk "Voorbereiding voor het onderhoud van motor en rem")
– flens- of ventilatorkap [21], borgring [20] en ventilator [19]

2. Verwijder afdichtband [5] en demonteer de handlichter:
– stelmoeren [18], conische veren [17], draadeinden [16], remlichterbeugel [15]. 

3. Draai de zeskantmoeren [10e] los, trek spoellichaam [12] voorzichtig (remkabel!) los
en verwijder de remveren [11].

4. Dempingsschijf [9], ankerschijf [8] en remschijf [7, 7b] demonteren, remonderdelen
schoonmaken.

5. Monteer de nieuwe remschijf.
6. Monteer de remonderdelen weer:

– Stel de lichtspleet in zonder afdichtband, ventilator en ventilatorkap (Æ paragraaf
"Rem BMG05-8, BM30-62 inspecteren, lichtspleet instellen", punten 5 tot 7).

7. Bij handremlichting: met stelmoeren [18] lengtespeling "s" tussen kegelveren [17]
(platgedrukt) en stelmoeren instellen (Æ onderstaande afbeelding).

Belangrijk: de lengtespeling "s" is noodzakelijk, zodat de ankerschijf bij slij-
tage van de remvoering kan opschuiven. Anders is de veilige werking van de
rem niet gegarandeerd.

8. Breng de afdichtband aan en monteer de gedemonteerde onderdelen weer.

GEVAAR!
Gevaar voor beknelling door onbedoeld aanlopen van de aandrijving. 
Dood of zwaar letsel.
• Schakel de motor en de rem voor de werkzaamheden spanningsloos en borg deze

tegen onbedoelde herinschakeling!

Rem Lengtespeling s [mm]

BMG05-1 1,5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

I
I
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8.4.6 Remkoppel wijzigen
Het remkoppel kan trapsgewijs worden gewijzigd (zie het hoofdstuk "Technische gege-
vens"):
• door verschillende remveren in te bouwen
• door het aantal remveren te variëren

1. Demonteer:
– indien aanwezig, onafhankelijk aangedreven koelluchtventilator en incrementele

encoder (zie hoofdstuk "Voorbereiding voor het onderhoud van motor en rem")
– flens- of ventilatorkap [21], borgring [20] en ventilator [19]

2. Verwijder afdichtband [5] en demonteer de handlichter:
– stelmoeren [18], conische veren [17], draadeinden [16], remlichterbeugel [15]. 

3. Draai de zeskantmoeren [10e] los en trek spoellichaam [12] eraf:
– ca. 50 mm (voorzichtig: remkabel!)

4. Vervang de remveren [11] of vul ze aan:
– verdeel de remveren symmetrisch.

5. Monteer de remonderdelen weer:
– zonder afdichtband, ventilator en ventilatorkap; stel de lichtspleet in (zie hoofd-

stuk "Rem BMG05-8, BM15-62 inspecteren, lichtspleet instellen", punt 5 tot 8).

GEVAAR! 
Gevaar voor beknelling door onbedoeld aanlopen van de aandrijving. 
Dood of zwaar letsel.
• Schakel de motor en de rem voor de werkzaamheden spanningsloos en borg deze

tegen onbedoelde herinschakeling!
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6. Bij handremlichting: met de stelmoeren [18] de lengtespeling "s" tussen de conische
veren [17] (platgedrukt) en de stelmoeren instellen (zie volgende afbeelding).

Belangrijk: de lengtespeling "s" is noodzakelijk, zodat de ankerschijf bij slij-
tage van de remvoering kan opschuiven. Anders is de veilige werking van de
rem niet gegarandeerd.

7. Breng de afdichtband aan en monteer de gedemonteerde onderdelen weer.

Rem Lengtespeling s [mm]

BMG05-1 1,5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

AANWIJZINGEN

Vervang bij herhaalde demontage de stelmoeren [18] en de zeskantmoeren [10e]
I
I
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8.5 Inspectie- en onderhoudswerkzaamheden BMG, BM
8.5.1 Remmen BMG, BM voor motoren van de categorie II3G/II3D

Rem BMG05-8, 
BM15

[1]
[2]
[3]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

Motor met remlagerschild
Meenemer
Borgring
Afdichtband
Ringveer
Remschijf 
Ankerschijf
Dempingsschijf (alleen BMG)

[10a]
[10b]
[10c]
[10e]
[11]
[12]
[13]

[14]

Tapeind (3x)
Tegenveer (3x)
Drukring (3x)
Zeskantmoer (3x)
Remveer
Remspoelhuis
Bij BMG: afdichtring
Bij BM: V-ring
Spanstift

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]

Lichterbeugel met hendel
Tapeind (2x)
Kegelveer (2x)
Zeskantmoer (2x)
Ventilator
Borgring
Ventilatorkap 
Zeskantbout (4x)
Bandklem
Hendel

[1]

[2]
[3]

[10]

a
b c

[11] [12]

[13] [14]
[15]

[16] [17]

[18] [19]

[20]

[21]
[22]

e

[5]
[23]

[23]
[6]

[7]
[8]

[9]

[24]
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Rem BM30-62

8.5.2 Rem inspecteren, lichtspleet instellen

1. Demonteer:
– indien aanwezig, onafhankelijk aangedreven koelluchtventilator en incrementele

encoder (zie hoofdstuk "Voorbereiding voor het onderhoud van motor en rem")
– flens- of ventilatorkap [21]

2. Afdichtband [5] verschuiven, daartoe event. zadel losmaken, slijpsel afzuigen.

[2]
[3]
[5]
[6]
[7]
[7b]

Meenemer
Borgring
Afdichtband
Ringveer
Remschijf
Alleen BM32, BM62:
remlamel, ringveer,
remschijf

[8]
[10a]
[10d]
[10e]
[11]
[12]
[13]
[14]

Ankerschijf
Tapeind (3x)
Stelhuls (3x)
Zeskantmoer (3x)
Remveer
Spoelhuis
V-ring
Spiraalspanstift

[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[23]
[24]

Lichterbeugel met hendel
Tapeind (2x)
Kegelveer (2x)
Zeskantmoer (2x)
Ventilator
Borgring
Bandklem
Hendel

[2] [3]
[5]

[6]
[7]

[7b]

[11]
[8]

[12]
[13]

[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]

[20]

[10]

a

d

e

[23]

[23]

[24]

GEVAAR!
Gevaar voor beknelling door onbedoeld aanlopen van de aandrijving. 
Dood of zwaar letsel.
• Schakel de motor en de rem voor de werkzaamheden spanningsloos en borg deze

tegen onbedoelde herinschakeling!
I
I
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3. Remschijf [7, 7b] meten:
De remvoering is aan slijtage onderhevig. De dikte mag in geen geval onder de voor-
geschreven minimumwaarde komen. Om de slijtage sinds de laatste onderhouds-
beurt te kunnen inschatten, is ook de dikte van een nieuwe remschijf aangegeven.

Vervang de remschijf als de minimale dikte van de remschijf is overschreden (zie de
paragraaf "Remschijf BMG05-8, BM15-62 vervangen").

4. Bij BM30-62: draai stelhuls [10d] los door in de richting van het lagerschild te
draaien.

5. Meet lichtspleet A (Æ onderstaande afbeelding)
(met voeler, op drie 120° verschoven plaatsen)
– bij BM tussen ankerschijf [8] en spoellichaam [12]
– bij BMG tussen ankerschijf [8] en dempingsschijf [9]

6. Trek zeskantmoeren [10e] na:
– tot de lichtspleet juist is ingesteld (zie hoofdstuk "Technische gegevens").
– bij BM30-62 tot lichtspleet bijna 0,25 mm is.

7. Bij BM30-62: schroef de stelhulzen vast
– tegen het spoellichaam
– tot de lichtspleet juist is ingesteld (zie hoofdstuk "Technische gegevens")

8. Breng de afdichtband en de gedemonteerde onderdelen weer aan.

Motortype Remtype Minimumdikte 
remvoering

Dikte nieuwe 
remschijf

[mm] [mm]

D(F)T71.-D(F)V100. BMG05-BMG4 9 12,3 

D(F)V112M-D(F)V132S BMG8 10 13,5

D(F)V132M-D(F)V225M BM15-BM62 10 14,2

A
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8.5.3 Remschijf BMG vervangen
Controleer bij het vervangen van de remschijf (bij BMG05-4 Â 9 mm; bij BMG8-BM62
Â 10 mm) ook de overige gedemonteerde onderdelen en vervang deze zonodig.

1. Demonteer:
– indien aanwezig, onafhankelijk aangedreven koelluchtventilator en incrementele

encoder (zie hoofdstuk "Voorbereiding voor het onderhoud van motor en rem")
– flens- of ventilatorkap [21], borgring [20] en ventilator [19]

2. Verwijder afdichtband [5] en demonteer de handlichter:
– stelmoeren [18], kegelveren [17], tapeinden [16], lichterbeugel [15], spiraalspan-

stift [14].
3. Draai de zeskantmoeren [10e] los, trek spoellichaam [12] voorzichtig (remkabel!) los

en verwijder de remveren [11].
4. Dempingsschijf [9], ankerschijf [8] en remschijf [7, 7b] demonteren, remonderdelen

schoonmaken.
5. Monteer de nieuwe remschijf.
6. Monteer de remonderdelen weer:

– Stel de lichtspleet in zonder afdichtband, ventilator en ventilatorkap (Æ paragraaf
"Rem BMG05-8, BM30-62 inspecteren, lichtspleet instellen", punten 5 tot 7).

7. Bij handremlichting: met stelmoeren [18] lengtespeling "s" tussen kegelveren [17]
(platgedrukt) en stelmoeren instellen (Æ onderstaande afbeelding).

Belangrijk: de lengtespeling "s" is noodzakelijk, zodat de ankerschijf bij slij-
tage van de remvoering kan opschuiven. Anders is de veilige werking van de
rem niet gegarandeerd.

8. Breng de afdichtband aan en monteer de gedemonteerde onderdelen weer.

GEVAAR!
Gevaar voor beknelling door onbedoeld aanlopen van de aandrijving. 
Dood of zwaar letsel.
• Schakel de motor en de rem voor de werkzaamheden spanningsloos en borg deze

tegen onbedoelde herinschakeling!

Rem Lengtespeling s [mm]

BMG05-1 1,5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

I
I
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8.5.4 Remkoppel wijzigen
Het remkoppel kan trapsgewijs worden gewijzigd (zie het hoofdstuk "Technische gege-
vens"):
• door verschillende remveren in te bouwen
• door het aantal remveren te variëren

1. Demonteer:
– indien aanwezig, onafhankelijk aangedreven koelluchtventilator en incrementele

encoder (zie hoofdstuk "Voorbereiding voor het onderhoud van motor en rem")
– flens- of ventilatorkap [21], borgring [20] en ventilator [19]

2. Verwijder afdichtband [5] en demonteer de handlichter:
– stelmoeren [18], kegelveren [17], tapeinden [16], lichterbeugel [15], spiraalspan-

stift [14].
3. Draai de zeskantmoeren [10e] los en trek spoellichaam [12] eraf:

– ca. 50 mm (voorzichtig: remkabel!)
4. Vervang de remveren [11] of vul ze aan:

– verdeel de remveren symmetrisch.
5. Monteer de remonderdelen weer:

– zonder afdichtband, ventilator en ventilatorkap; stel de lichtspleet in (zie hoofd-
stuk "Rem BMG05-8, BM15-62 inspecteren, lichtspleet instellen", punt 4 tot 7).

GEVAAR!
Gevaar voor beknelling door onbedoeld aanlopen van de aandrijving. 
Dood of zwaar letsel.
• Schakel de motor en de rem voor de werkzaamheden spanningsloos en borg deze

tegen onbedoelde herinschakeling!
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6. Bij handremlichting: met de stelmoeren [18] de lengtespeling "s" tussen de conische
veren [17] (platgedrukt) en de stelmoeren instellen (zie volgende afbeelding).

Belangrijk: de lengtespeling "s" is noodzakelijk, zodat de ankerschijf bij slij-
tage van de remvoering kan opschuiven. Anders is de veilige werking van de
rem niet gegarandeerd.

7. Breng de afdichtband aan en monteer de gedemonteerde onderdelen weer.

Rem Lengtespeling s [mm]

BMG05-1 1,5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

AANWIJZINGEN

Vervang bij herhaalde demontage de stelmoeren [18] en de zeskantmoeren [10e]!
I
I

Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren



8Inspectie/onderhoud
Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden aan de microschakelaar
8.6 Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden aan de microschakelaar

8.6.1 Basisopbouw microschakelaar aan de DT(E)90 – DV(E)280 met BM(G)

1529021963
[49] Ankerschijf voor microschakelaar [557] Bout [560] Zeskantbout
[66] Afdichtband voor microschakelaar [558] Zeskantbout [561] Tapeind
[555] Microschakelaar [559] Lenskopschroef [562] Schijf
[556] Bevestigingshoek

[66] [49]

[560][561] [557]

[555]

[558]

[559]

[556]

[562]
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8.6.2 Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden aan microschakelaar voor functiebewaking

1. Controleer de lichtspleet conform het hoofdstuk "Rem inspecteren, lichtspleet instel-
len" (Æ pag. 94) en stel deze zo nodig in. 

2. Schroef de zeskantbout [560] tegen de actuator [555] van de microschakelaar, totdat
deze omschakelt (bruin-blauwe contacten gesloten).
Plaats de zeskantbout [561] bij het schroeven om de lengtespeling uit de schroef-
draad te verwijderen. 

3. Draai de zeskantbout [560] terug, totdat de microschakelaar [555] terugschakelt
(bruin-blauwe contacten geopend). 

4. Draai de zeskantbout [560] nog 1/6 omwenteling (0,1 mm) terug om voor een goede
werking te zorgen. 

5. Haal de zeskantmoer [561] aan; houd de zeskantbout [560] hierbij tegen om verstel-
ling te voorkomen. 

6. Schakel de rem meermaals in en uit en controleer daarbij of de microschakelaar bij
alle standen van de motoras goed opent en sluit. Verdraai de motoras daarvoor
meerdere keren met de hand. 

GEVAAR!
Gevaar voor beknelling door onbedoeld aanlopen van de aandrijving. 
Dood of zwaar letsel.
• Schakel de motor en de rem voor de werkzaamheden spanningsloos en borg deze

tegen onbedoelde herinschakeling!
• Houd u nauwkeurig aan de volgende procedure!
I
I
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8.6.3 Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden aan microschakelaar voor slijtagebewaking

1. Controleer de lichtspleet conform het hoofdstuk "Rem inspecteren, lichtspleet instel-
len" (Æ pag. 94) en stel deze zo nodig in. 

2. Schroef de zeskantbout [560] tegen de actuator [555] van de microschakelaar, totdat
deze omschakelt (bruin-blauwe contacten gesloten).
Plaats de zeskantbout [561] bij het schroeven om de lengtespeling uit de schroef-
draad te verwijderen. 

3. Draai de zeskantbout [560] met een halve omwenteling in de richting van de micro-
schakelaar [555].

4. Haal de zeskantmoer [561] aan; houd de zeskantbout [560] hierbij tegen om verstel-
ling te voorkomen. 

5. Als de slijtagereserve door de toenemende slijtage van de remschijven wordt bereikt,
schakelt de microschakelaar terug (bruin-blauwe contacten geopend) en wordt er
een relais of signaal geactiveerd. 

8.6.4 Inspectie-/onderhoudswerkzaamheden aan microschakelaar voor functie- en slijtagebewaking 
Als er twee microschakelaars op één rem worden aangebracht, kunnen beide bewakin-
gen worden uitgevoerd. Stel in dat geval eerst de microschakelaar voor de slijtagebe-
waking en dan de microschakelaar voor de functiebewaking in.

GEVAAR!
Gevaar voor beknelling door onbedoeld aanlopen van de aandrijving. 
Dood of zwaar letsel.
• Schakel de motor voor de werkzaamheden spanningsloos en borg deze tegen

onbedoelde herinschakeling!
• Houd u nauwkeurig aan de volgende procedure!
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9 Bedrijfsstoringen
9.1 Storingen aan de motor

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

Motor loopt niet 
aan

Voedingskabel onderbroken Aansluitingen controleren en eventueel corrigeren

Rem licht niet Æ Hfst. "Storingen aan de rem"

Smeltveiligheid doorgebrand Smeltveiligheid vervangen

Motorbeveiliging is geactiveerd Motorbeveiliging controleren op juiste instelling en 
eventuele fouten verhelpen

Magneetschakelaar van de motor schakelt niet in, fout 
in de besturing.

Besturing van de magneetschakelaar controleren en 
eventuele fouten verhelpen

Motor loopt niet of 
moeilijk aan

Motor is bestemd voor driehoekschakeling, maar is in 
ster geschakeld.

Schakeling corrigeren

Spanning of frequentie wijken in ieder geval bij het 
inschakelen sterk af van de gewenste waarde

Voor een betere voeding zorgen en doorsnede van de 
voedingskabel controleren

Motor loopt in ster-
schakeling niet 
aan, alleen in drie-
hoekschakeling

Koppel bij sterschakeling is niet voldoende Als de inschakelstroom van de driehoekschakeling niet 
te hoog is, direct inschakelen. Anders een grotere 
motor of een speciale uitvoering toepassen (in overleg)

Storing in de contacten van de ster-driehoekschakelaar Storing verhelpen

Verkeerde draai-
richting

Motor verkeerd aangesloten Twee fasen verwisselen

Motor bromt en 
neemt veel stroom 
op

Rem licht niet Æ Hoofdstuk "Storingen aan de rem"

Wikkeling is defect Motor moet voor reparatie naar de werkplaats

Rotor loopt aan.

Smeltveiligheden 
branden door of 
motorbeveiliging 
schakelt meteen 
uit.

Kortsluiting in de kabel. Kortsluiting opheffen.

Kortsluiting in de motor. Storing in de werkplaats laten verhelpen.

Kabels verkeerd aangesloten. Schakeling corrigeren

Aardsluiting bij de motor. Storing in de werkplaats laten verhelpen.

Aanzienlijke toe-
rentalvermindering 
bij belasting.

Overbelasting Vermogensmeting uitvoeren en eventueel grotere 
motor inzetten of belasting reduceren.

Spanning valt weg. Doorsnede van de voedingskabel vergroten.

Motor wordt te 
warm (temperatuur 
meten).

Overbelasting Vermogensmeting uitvoeren en eventueel grotere 
motor inzetten of belasting reduceren.

Koeling onvoldoende Toevoer van de koellucht verbeteren of koelluchtkana-
len vrijmaken. Eventueel onafhankelijk aangedreven 
koelluchtventilator aanbrengen

Omgevingstemperatuur te hoog Max. toegestane temperatuur controleren

Motor in driehoek geschakeld i.p.v. in ster (zoals 
bedoeld)

Schakeling corrigeren

Onbetrouwbaar contact in de voeding (er ontbreekt een 
fase)

Onbetrouwbaar contact verhelpen

Smeltveiligheid doorgebrand Oorzaak opsporen en verhelpen (zie boven); smeltvei-
ligheid vervangen

Voedingsspanning wijkt meer dan ± 5% van de nomi-
nale motorspanning af. Een hogere spanning heeft bij 
motoren met een hoog pooltal een bijzonder ongunstig 
effect, aangezien bij deze motoren de nullaststroom al 
bij normale spanning dicht bij de nominale stroom ligt.

Motor aanpassen aan de voedingsspanning.

Nominale bedrijfsmodus (S1 tot S10, DIN 57530) is 
overschreden, bijvoorbeeld door te hoge schakelfre-
quentie.

Nominale bedrijfsmodus van de motor aanpassen aan 
de vereiste bedrijfsomstandigheden. Eventueel des-
kundige raadplegen om juiste aandrijving te bepalen.

Geluidsontwikke-
ling te groot.

Kogellager loopt stroef, is vervuild of is beschadigd. Motor opnieuw uitlijnen, kogellagers inspecteren 
(Æ hoofdstuk "Toegestane typen kogellagers"), evt. 
met vet insmeren (Æ hoofdstuk "Smeermiddelentabel 
voor wentellagers SEW-motoren"), vervangen

Roterende delen trillen. Oorzaak (bijvoorbeeld onbalans) opheffen.

Voorwerpen in de koelluchtkanalen. Koelluchtkanalen reinigen
B
S
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9.2 Storingen aan de rem

9.3 Bedrijfsstoringen met frequentieregelaar
Als de motor met een frequentieregelaar werkt, kunnen ook de in het hoofdstuk "Storin-
gen aan de motor" beschreven symptomen optreden. De betekenis van de problemen
en de mogelijke oplossingen vindt u in de technische handleiding van de frequentiere-
gelaar.

9.4 Klantenservice
9.4.1 Klantenservice

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

Rem licht niet Verkeerde spanning op de remaansturing. Juiste spanning aansluiten

Remaansturing is uitgevallen. Remaansturing vervangen, inwendige weerstand en 
isolatie van de remspoel controleren, schakelappara-
tuur controleren

Max. toelaatbare lichtspleet overschreden vanwege 
slijtage van de remvoering

Lichtspleet meten en eventueel instellen

Spanningsverlies over de kabel > 10% Voor juiste aansluitspanning zorgen, kabeldoorsnede 
controleren

Haperende koeling, rem wordt te heet. Remgelijkrichter van type BG vervangen door BGE.

Remspoel heeft sluiting in de wikkeling of met het huis. Complete rem met remaansturing vervangen (werk-
plaats), schakelapparatuur controleren

Gelijkrichter is defect Gelijkrichter en remspoel vervangen

Motor remt niet Lichtspleet niet juist Lichtspleet meten en eventueel instellen

Remvoering versleten. Remschijf volledig vervangen

Remkoppel verkeerd Remkoppel veranderen (Æ hoofdstuk "Technische 
gegevens")
• door soort en aantal remveren;
• Rem: door inbouw van het qua bouw identieke 

spoelhuis van de rem 
• Rem: door inbouw van het qua bouw identieke 

spoelhuis van de rem 

Alleen BM(G): lichtspleet zo groot dat instelmoeren van 
handremlichter geen speling hebben

Lichtspleet en lengtespeling van de handremlichting 
instellen

Alleen BR03, BM(G): handremlichter niet juist ingesteld Lengtespeling van de handremlichting goed instellen 
met de stelmoeren

Rem valt ver-
traagd in.

Rem wordt aan de wisselspanningszijde geschakeld Aan de gelijk- en wisselspanningszijde schakelen (bijv. 
BSR), let op het aansluitschema

Geluid in de buurt 
van de rem

Slijtage van de vertanding door schokkende aanloop Configuratie controleren

Pendelkoppels door verkeerd ingestelde frequentiere-
gelaar. 

Instelling van de frequentieregelaar volgens de techni-
sche handleiding controleren/corrigeren.

Als u de hulp van onze klantenservice wenst, verzoeken wij u de volgende gegevens te 
verstrekken:
• gegevens typeplaatje (compleet)
• aard en omvang van de storing
• tijdstip van de storing en bijkomende omstandigheden
• vermoedelijke oorzaak
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10 Technische gegevens
10.1 Remarbeid, lichtspleet, remkoppels BMG05-8, BR03, BC 

Remtype Voor 
motor-
grootte

Remenergie
tot 

onderhoud

Lichtspleet Instellingen remkoppels

[mm] Rem-
koppel

Soort en aantal 
remveren

Artikelnummer van de 
remveren

[106 J] min.1)

1) Let bij het controleren van de lichtspleet op het volgende: nadat er is proefgedraaid, kunnen er vanwege parallelliteitstoleranties van
de remschijf afwijkingen van ± 0,15 mm optreden.

max. [Nm] Standaard Rood Standaard Rood

BMG052)

2) BMG05: als het maximale remkoppel (5 Nm) niet voldoende is, kan het spoelhuis van de rem BMG1 worden ingebouwd.

71
80 60 0,25 0,6

5,0
4,0
2,5
1,6
1,2

3
2
–
–
–

–
2
6
4
3

135 017 X 135 018 8

BC05 71
80 60 0,25 0,6

7,5
6,0
5,0
4,0
2,5
1,6
1,2

4
3
3
2
–
–
–

2
3
–
2
6
4
3

135 017 X 135 018 8

BMG1 80 60 0,25 0,6
10
7,5
6,0

6
4
3

–
2
3

135 017 X 135 018 8

BMG23)

3) BMG2: als het maximale remkoppel (20 Nm) niet voldoende is, kan het spoelhuis van de rem BMG4 worden ingebouwd.

90
100 130 0,25 0,6

20
16
10
6,6
5,0

3
2
–
–
–

–
2
6
4
3

135 150 8 135 151 6

BC2 90
100

130

0,25 0,6

30
24
20
16
10
6,6
5,0

4
3
3
2
–
–
–,

2
3
–
2
6
4
3

135 150 8 135 151 6

BMG4 100 130 0,25 0,6
40
30
24

6
4
3

–
2
3

135 150 8 135 151 6

BMG8 112M
132S 300 0,3 0,9

75
55
45
37
30
19

12,6
9,5

6
4
3
3
2
–
–
–

–
2
3
–
2
6
4
3

184 845 3 135 570 8
T
R

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.2 Remenergie, lichtspleet, remkoppels BM15-62

Remtype Voor 
motor-
grootte

Remenergie 
tot onder-

houdsbeurt

Lichtspleet Instellingen remkoppels

[mm] Rem-
koppel

Soort en aantal veren Bestelnummers van de 
veren

[106 J] min.1)

1) Let bij het controleren van de lichtspleet op het volgende: na het proefdraaien kunnen er vanwege parallelliteitstoleranties van de rem-
schijf afwijkingen van ± 0,15 mm optreden.

max. [Nm] Standaard Rood Standaard Rood

BM15 132M, ML
160M 500

0,3 0,9

150
125
100
75
50
35
25

6
4
3
3
–
–
–

–
2
3
–
6
4
3

184 486 5 184 487 3

BM30 160L
180 750 300

250
200
150
125
100
75
50

8
6
4
4
2
–
–
–

–
2
4
–
4
8
6
4

187 455 1 187 457 8
BM31 200

225 750

BM322)

2) Tweeschijfsrem

180 750

0,4 0,9

300
250
200
150
100

4
2
–
–
–

–
4
8
6
4

187 455 1 187 457 8

BM622) 200
225 750

600
500
400
300
250
200
150
100

8
6
4
4
2
–
–
–

–
2
4
–
4
8
6
4
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10.3 Toegestane schakelarbeid van de rem

Als u een remmotor gebruikt, moet u controleren of de rem voor de vereiste schakelfre-
quentie Z is toegestaan. De volgende diagrammen laten de voor de verschillende
remmen en nominale toerentallen maximaal toegestane schakelarbeid Wmax per scha-
keling. De opgave is afhankelijk van de vereiste schakelfrequentie Z in schakelingen/uur
(1/h).
Zie voor hulp bij de bepaling van de remarbeid "Aandrijftechniek in de praktijk: aandrij-
vingen configureren".

GEVAAR!
Explosiegevaar door overschrijding van de maximaal toegestane remarbeid per
remactie. 
Dood of zwaar letsel.
• De in de karakteristieken weergegeven maximale remarbeid per remactie mag in

geen geval worden overschreden, ook niet bij noodremacties.
T
T

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.3.1 Categorie II3D (BMG05-BM62) en categorie II2G (BC05 en BC2)

Afbeelding 6: maximaal toegestane schakelarbeid per schakeling bij 3000 rpm

BM15

BMG8

BMG2, BMG4 

BMG05, BMG1

3000 rpm

10

10
2

10
2

10
3

c/h 10
4

101

10
3

10
4

10
5

10
6

J

Wmax

Z
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Afbeelding 7: maximaal toegestane schakelarbeid per schakeling bij 1500 rpm
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Afbeelding 8: maximaal toegestane schakelarbeid per schakeling bij 1000 rpm
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Afbeelding 9: maximaal toegestane schakelarbeid per schakeling bij 750 rpm
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10.3.2 Categorie II3G (BMG05-BM62)

Afbeelding 10: maximaal toegestane schakelarbeid per schakeling bij 3000 rpm
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Afbeelding 11: maximaal toegestane schakelarbeid per schakeling bij 1500 rpm
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Afbeelding 12: maximaal toegestane schakelarbeid per schakeling bij 1000 rpm

10
5

10
4

10
3

10
2

BMG05/1

BMG2/4

BMG8

BM15

BM30/31

BM32/62

10
2

10
3

10
4

101

J

Wmax

c/h

Z

1000 rpm
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
P
i

f
kVA

Hz

n

113



10 echnische gegevens
oegestane schakelarbeid van de rem

114
Afbeelding 13: maximaal toegestane schakelarbeid per schakeling bij 750 rpm
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10.4 Nominale stromen
De in de tabel aangegeven stroomwaarden IH (houdstroom) zijn effectieve waarden.
Gebruik alleen instrumenten waarmee effectieve waarden kunnen worden gemeten.
De inschakelstroom (versnellingsstroom) IB vloeit slechts kortstondig (max. 150 ms) bij
het lichten van de rem of bij spanningsdips onder 70% van de nominale spanning.
Er doet zich geen verhoogde inschakelstroom voor als de remgelijkrichter BG wordt toe-
gepast of bij een directe aansluiting op gelijkspanning (beide alleen mogelijk bij remmen
t/m uitvoering BMG4).

10.4.1 Rem BMG05-BMG4

BMG05 BMG1 BMG2 BMG4

Motorgrootte 71/80 80 90/100 100

Max. remkoppel [Nm] 5 10 20 40

Therm. vermogensverlies [W] 32 36 40 50

Inschakelstroomverhouding IV/IH 4 4 4 4

Nominale spanning Unom BMG05 BMG 1 BMG 2 BMG 4

IH
[AAC]

IG
[ADC]

IH
[AAC]

IG
[ADC]

IH
[AAC]

IG
[ADC]

IH
[AAC]

IG
[ADC]VAC VDC

24 1,38 1,54 1,77 2,20

24 (23-25) 10 2,0 3,3 2,4 3,7 – – – –

42 (40-46) 18 1,14 1,74 1,37 1,94 1,46 2,25 1,80 2,80

48 (47-52) 20 1,02 1,55 1,22 1,73 1,30 2,00 1,60 2,50

56 (53-58) 24 0,90 1,38 1,09 1,54 1,16 1,77 1,43 2,20

60 (59-66) 27 0,81 1,23 0,97 1,37 1,03 1,58 1,27 2,00

73 (67-73) 30 0,72 1,10 0,86 1,23 0,92 1,41 1,14 1,76

77 (74-82) 33 0,64 0,98 0,77 1,09 0,82 1,25 1,00 1,57

88 (83-92) 36 0,57 0,87 0,69 0,97 0,73 1,12 0,90 1,40

97 (93-104) 40 0,51 0,78 0,61 0,87 0,65 1,00 0,80 1,25

110 (105-116) 48 0,45 0,69 0,54 0,77 0,58 0,90 0,72 1,11

125 (117-131) 52 0,40 0,62 0,48 0,69 0,52 0,80 0,64 1,00

139 (132-147) 60 0,36 0,55 0,43 0,61 0,46 0,70 0,57 0,88

153 (148-164) 66 0,32 0,49 0,39 0,55 0,41 0,63 0,51 0,79

175 (165-185) 72 0,29 0,44 0,34 0,49 0,37 0,56 0,45 0,70

200 (186-207) 80 0,26 0,39 0,31 0,43 0,33 0,50 0,40 0,62

230 (208-233) 96 0,23 0,35 0,27 0,39 0,29 0,44 0,36 0,56

240 (234-261) 110 0,20 0,31 0,24 0,35 0,26 0,40 0,32 0,50

290 (262-293) 117 0,18 0,28 0,22 0,31 0,23 0,35 0,29 0,44

318 (294-329) 125 0,16 0,25 0,19 0,27 0,21 0,31 0,25 0,39

346 (330-369) 147 0,14 0,22 0,17 0,24 0,18 0,28 0,23 0,35

400 (370-414) 167 0,13 0,20 0,15 0,22 0,16 0,25 0,20 0,31

440 (415-464) 185 0,11 0,17 0,14 0,19 0,15 0,22 0,18 0,28

500 (465-522) 208 0,10 0,15 0,12 0,17 0,13 0,20 0,16 0,25

IV Versnellingsstroom: kortstondige inschakelstroom
IH Houdstroom, effectieve waarde in de voedingskabel naar de SEW-remgelijkrichter
IG Gelijkstroom bij directe gelijkspanningsvoeding
Unom Nominale spanning (nominale-spanningsbereik)
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10.4.2 Rem BMG8-BM32/62

Legenda

BMG8 BM15 BM30/31; BM32/62

Motorgrootte 112/132S 132M-160M 160L-225

Max. remkoppel [Nm] 75 150 600

Therm. vermogensverlies [W] 65 95 120

Inschakelstroomverhouding IV/IH 6,3 7,5 8,5

Nominale spanning Unom BMG8 BM15 BM30/31; BM32/62

IH
[AAC]

IH
[AAC]

IH
[AAC]VAC VDC

24 2,771)

1) Gelijkstroom bij bedrijf met BSG

4,151) 4,001)

42 (40-46) – 2,31 3,35 –

48 (47-52) – 2,10 2,95 –

56 (53-58) – 1,84 2,65 –

60 (59-66) – 1,64 2,35 –

73 (67-73) – 1,46 2,10 –

77 (74-82) – 1,30 1,87 –

88 (83-92) – 1,16 1,67 –

97 (93-104) – 1,04 1,49 –

110 (105-116) – 0,93 1,32 1,78

125 (117-131) – 0,82 1,18 1,60

139 (132-147) – 0,73 1,05 1,43

153 (148-164) – 0,66 0,94 1,27

175 (165-185) – 0,59 0,84 1,13

200 (186-207) – 0,52 0,74 1,00

230 (208-233) – 0,46 0,66 0,90

240 (234-261) – 0,41 0,59 0,80

290 (262-293) – 0,36 0,53 0,71

318 (294-329) – 0,33 0,47 0,63

346 (330-369) – 0,29 0,42 0,57

400 (370-414) – 0,26 0,37 0,50

440 (415-464) – 0,24 0,33 0,44

500 (465-522) – 0,20 0,30 0,40

IH Houdstroom, effectieve waarde in de voedingskabel naar de SEW-remgelijkrichter
IV Versnellingsstroom: kortstondige inschakelstroom
IG Gelijkstroom bij directe gelijkspanningsvoeding
Unom Nominale spanning (nominale-spanningsbereik)
T
N

P
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10.4.3 Rem BC

Legenda

BC05 BC2

Motorgrootte 71/80 90/100

Max. remkoppel [Nm] 7,5 30

Therm. vermogensverlies [W] 29 41

Inschakelverhouding IV/IH 4 4

Nominale spanning Unom BC05 BC2

IH
[AAC]

IG
[ADC]

IH
[AAC]

IG
[ADC]VAC VDC

24 – 1,22 – 1,74

42 (40-46) 18 1,10 1,39 1,42 2,00

48 (47-52) 20 0,96 1,23 1,27 1,78

56 (53-58) 24 0,86 1,10 1,13 1,57

60 (59-66) 27 0,77 0,99 1,00 1,42

73 (67-73) 30 0,68 0,87 0,90 1,25

77 (74-82) 33 0,60 0,70 0,79 1,12

88 (83-92) 36 0,54 0,69 0,71 1,00

97 (93-104) 40 0,48 0,62 0,63 0,87

110 (105-116) 48 0,42 0,55 0,57 0,79

125 (117-131) 52 0,38 0,49 0,50 0,71

139 (132-147) 60 0,34 0,43 0,45 0,62

153 (148-164) 66 0,31 0,39 0,40 0,56

175 (165-185) 72 0,27 0,34 0,35 0,50

200 (186-207) 80 0,24 0,31 0,31 0,44

230 (208-233) 96 0,21 0,27 0,28 0,40

240 (234-261) 110 0,19 0,24 0,25 0,35

290 (262-293) 117 0,17 0,22 0,23 0,32

318 (294-329) 125 0,15 0,20 0,19 0,28

346 (330-369) 147 0,13 0,18 0,18 0,24

400 (370-414) 167 0,12 0,15 0,15 0,22

440 (415-464) 185 0,11 0,14 0,14 0,20

500 (465-522) 208 0,10 0,12 0,12 0,17

IH Houdstroom, effectieve waarde in de voedingskabel naar de SEW-remgelijkrichter
IV Versnellingsstroom: kortstondige inschakelstroom
IG Gelijkstroom bij directe gelijkspanningsvoeding
Unom Nominale spanning (nominale-spanningsbereik)
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10.5 Maximaal toegestane radiale krachten
In de volgende tabel ziet u de toelaatbare radiale krachten (bovenste waarde) en axiale
krachten (onderste waarde) van de explosiebeveiligde draaistroommotoren:

10.5.1 Omrekening van de radiale kracht bij excentrische krachtaangrijping
Als de radiale kracht buiten het midden van het aseinde aangrijpt, moeten de toege-
stane radiale krachten met de volgende formules worden berekend. De kleinste van de
beide waarden FxL (op lagerlevensduur) en FxW (op assterkte) is de toegestane waarde
voor de radiale kracht op x.  Let op: de berekeningen gelden voor Ma max.

FxL op lagerle-
vensduur

FxW op assterkte

Uitvoering
[rpm]
Aantal 
polen

Toegestane radiale kracht FR [N]
Toegestane axiale kracht FA [N]; FA_trek = FA_druk

Bouwgrootte

63 71 80 90 100 112 132S 132ML
132M 160M 160L 180 200 225 250

280

Voetmotor

750
8

–
–

680
 200

920
240

1280
 320

1700
400

1750
480

1900 
560

2600
640

3600
 960

3800
 960

5600
1280

6000
2000

–
–

–
–

1000
6

–
–

640
160

840
200

1200
 240

1520
320

1600
400

1750 
480

2400
560

3300
 800

3400
 800

5000
1120

5500
1900

–
–

8000
2500

1500
4

–
–

560
120

720
 160

1040
210

1300
270

1400
 270

1500 
270

2000
 400

2600
 640

3100
640

4500
940

4700
2400

7000
2400

8000
2500

3000
2

–
–

400
 80

520
100

720
 145

960
190

980
200

1100 
210

1450
 320

2000
 480

2300
 480

3450
 800

–
–

–
–

–
–

Flens-
motor

750
8

–
–

850
250

1150
 300

1600
 400

2100
 500

2200
 600

2400 
700

3200
800

4600
 1200

4800
1200

7000
1600

7500
2500

–
–

–
–

1000
6

600
150

800
200

1050
 250

1500
300

1900
 400

2000 
500

2200
 600

2900
700

4100
 1000

4300
1000

6300
1400

6800
2400

–
–

11000
3000

1500
4

500
110

700
140

900
 200

1300
 250

1650
350

1750 
350

1900
350

2500
500

3200
 800

3900
 800

5600
1200

5900
3000

8700
3000

9000
2600

3000
2

400
70

500
100

650
130

900
180

1200
240

1200 
250

1300
260

1800
 400

2500
 600

2900
600

4300
1000

–
–

–
–

–
–

F F a
b x

NxL R= ×
+

[ ]

FR = toegestane radiale kracht (x = l/2) [N]
x = afstand van de asborst tot de plek waar de kracht aangrijpt [mm]
a, b, f = motorconstanten voor de omrekening van de radiale kracht [mm]
c = motorconstante voor de omrekening van de radiale kracht [Nmm]

F c
f x

NxW =
+

[ ]
T
M

P
i

f
kVA

Hz

n
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Motorconstanten 
voor de 
omrekening van de 
radiale kracht

2. motoraseinde Overleg met Vector Aandrijftechniek met betrekking tot de toelaatbare belasting van het
tweede motoraseinde.

Afbeelding 14: Radiale kracht FX bij aangrijping buiten het midden

l

l/2

x

F
R

F
x

F
A

d

l

l/2

x

F
Ra

F
x

F
A

d

R

Bouwgrootte
a

[mm]

b

[mm]

c f

[mm]

d

[mm]

l

[mm]
2-polig
[Nmm]

4-polig
[Nmm]

6-polig
[Nmm]

8-polig
[Nmm]

DFR63 161 146 11,2 • 103 16,8 • 103 19 • 103 – 13 14 30
DT71 158,5 143,8 11,4 • 103 16 • 103 18,3 • 103 19,5 • 103 13,6 14 30
DT80 213,8 193,8 17,5 • 103 24,2 • 103 28,2 • 103 31 • 103 13,6 19 40
(S)DT(E)90 227,8 202,8 27,4 • 103 39,6 • 103 45,7 • 103 48,7 • 103 13,1 24 50
SDT100 270,8 240,8 42,3 • 103 57,3 • 103 67 • 103 75 • 103 14,1 28 60
DV(E)100 270,8 240,8 42,3 • 103 57,3 • 103 67 • 103 75 • 103 14,1 28 60
(S)DV(E)112M 286,8 256,8 53 • 103 75,7 • 103 86,5 • 103 94,6 • 103 24,1 28 60
(S)DV(E)132S 341,8 301,8 70,5 • 103 96,1 • 103 112 • 103 122 • 103 24,1 38 80
DV(E)132M 344,5 304,5 87,1 • 103 120 • 103 144 • 103 156 • 103 20,1 38 80
DV(E)132ML 404,5 364,5 120 • 103 156 • 103 198 • 103 216,5 • 103 20,1 38 80
DV(E)160M 419,5 364,5 150 • 103 195,9 • 103 248 • 103 270 • 103 20,1 42 110
DV(E)160L 435,5 380,5 177,5 • 103 239 • 103 262,5 • 103 293 • 103 22,15 42 110
DV(E)180 507,5 452,5 266 • 103 347 • 103 386 • 103 432 • 103 22,15 48 110
DV(E)200 537,5 482,5 – 258,5 • 103 302,5 • 103 330 • 103 0 55 110
DV(E)225 626,5 556,5 – 490 • 103 – – 0 60 140
DV(E)250 658 588 – 630 • 103 – – 0 65 140
DV(E)280 658 588 – 630 • 103 – – 0 75 140
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10.6 Toegestane typen kogellagers
10.6.1 Categorie 2

10.6.2 Categorie 3

Motortype

A-lager
(draaistroommotor, remmotor)

B-lager
(Voet-/flensmotor, motorreductor)

Motorreductor Flens- en voet-
motor Draaistroommotor Remmotor

eDT71-eDT80 6303 2RS J C3 6204 2RS J C3 6203 2RS J C3

eDT90-eDV100 6306 2RS J C3 6205 2RS J C3

eDV112-eDV132S 6307 2RS J C3 6208 2RS J C3 6207 2RS J C3 –

eDV132M-eDV160M 6309 2RS J C3 6209 2RS J C3 –

eDV160L-eDV180L 6312 2RS J C3 6213 2RS J C3 –

Motortype

A-lager
(draaistroommotor, remmotor)

B-lager
(Voet-/flensmotor, motorreductor)

Motorreductor Flens- en voet-
motor Draaistroommotor Remmotor

DFR63 6303 2RS J C3 6203 2RS J C3 6202 2RS J C3 –

DT71-DT80 6303 2RS J C3 6204 2RS J C3 6203 2RS J C3

DT(E)90-DV(E)100 6306 2RS J C3 6205 2RS J C3

DV(E)112-DV(E)132S 6307 2RS J C3 6208 2RS J C3 6207 2RS J C3

DV(E)132M-DV(E)160M 6309 2RS J C3 6209 2RS J C3

DV(E)160L-DV(E)180L 6312 2RS J C3 6213 2RS J C3

DV(E)200LS-DV(E)225M 6314 2RS J C3 6314 2RS J C3

DV(E)250-DV(E)280M 6316 2RS J C3 6315 2RS J C3
T
T

P
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Motoren categorie 3G/3D/3GD, serie D(F)T(E)/D(F)V(E)
11 Conformiteitsverklaring
11.1 Motoren categorie 3G/3D/3GD, serie D(F)T(E)/D(F)V(E)

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity

Déclaration CE de conformité

Nr./No./N°

Ort/Datum Geschäftsführer Vertrieb und Marketing

Place/date / Lieu et date Managing Director Sales and Marketing

Directeur général international commercial et marketing

Bruchsal,

H. Sondermann

900130507

21.11.08

im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII

according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG

Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte

declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants

Motoren und Bremsmotoren der Baureihe:

Motors and brake motors of the series:
Moteurs et moteurs-frein des séries :

DR63, DFR63

DT, DFT, DTE, DFTE

DV, DFV, DVE, DFVE

Kategorie:

in category: / Catégories :
II 3G & II3D & II 3GD

Kennzeichnung:

marking: / Codification :
II3G Ex nA II T3

II3D Ex tD A22 IP5X T120°C

II3D Ex tD A22 IP6X T120°C

II3D Ex tD A22 IP5X T140°C

II3D Ex tD A22 IP6X T140°C

mit der

with the / respectent la

Richtlinie

Directive / Directive
94/9 EG

94/9 EC / 94/9/CE

angewandte harmonisierte Normen:

Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :

EN 60079-0:2006

EN 60079-15:2005

EN 61241-0:2006

EN 61241-1:2004

EN 60034-1:2004
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11.2 Motoren/remmotoren categorie 2GD/2G, serie eD(F)T, eD(F)V en BC

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity
Déclaration CE de conformité

Nr./No./N°

Ort/Datum Geschäftsführer Vertrieb und Marketing
Place/date / Lieu et date Managing Director Sales and Marketing

Directeur général international commercial et marketing

Bruchsal,
H. Sondermann

900120407

21.11.08

im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII
according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal
erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte
declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants

Motoren der Baureihe:
Motors of the series:
Moteurs des séries :

eDT, eDFT
eDV, eDFV
BC

Kategorie:
category: / Catégories :

II 2G
II 2GD

Kennzeichnung:
marking: / Codification :

II2G Ex e II T3
II2G Ex e II T4
II2G Ex ed IIB T3
II2D Ex tD A21 IP6X T120°C

mit der
with the / respectent la

Richtlinie
Directive / Directive

94/9 EG
94/9 EC / 94/9/CE

angewandte harmonisierte Normen:
Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :

EN 60079-0:2006
EN 60079-7:2003
EN 61241-0:2006
EN 61241-1:2004
EN 60034-1:2004
C
M
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11Conformiteitsverklaring
Motoren/remmotoren categorie 3D, serie C(F)T/C(F)V
11.3 Motoren/remmotoren categorie 3D, serie C(F)T/C(F)V

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity

Déclaration CE de conformité

Nr./No./N°

Ort/Datum Geschäftsführer Vertrieb und Marketing

Place/date / Lieu et date Managing Director Sales and Marketing

Directeur général international commercial et marketing

Bruchsal,

H. Sondermann

900140307

21.11.08

im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII

according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG

Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte

declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants

Motoren und Bremsmotoren der Baureihe:

Motors and brake motors of the series:
Servomoteurs et servomoteurs-frein des séries :

CT, CFT

CV, CFV

Kategorie:

category: / Catégorie :
II 3D

Kennzeichnung:

marking: / Codification :
II3D Ex tD A22 IP5X T140°C

II3D Ex tD A22 IP6X T140°C

mit der

with the / respectent la

Richtlinie

Directive / Directive
94/9 EG

94/9 EC / 94/9/CE

angewandte harmonisierte Normen:

Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :

EN 61241-0:2006

EN 61241-1:2004

EN 60034-1:2004
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otoren/remmotoren categorie 2G, serie eD(F)R
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11.4 Motoren/remmotoren categorie 2G, serie eD(F)R

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity

Déclaration CE de conformité

Nr./No./N°

Ort/Datum Geschäftsführer Vertrieb und Marketing

Place/date / Lieu et date Managing Director Sales and Marketing

Directeur général international commercial et marketing

Bruchsal,

H. Sondermann

900120108

21.11.08

im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII

according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG

Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte

declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants

Motoren der Baureihe:

Motors of the series:
Moteurs des séries :

eDR, eDFR

Kategorie:

category: / Catégorie :
2G

mit der

with the / respectent la

Richtlinie

Directive / Directive
94/9 EG

94/9 EC / 94/9/CE

angewandte harmonisierte Normen:

Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :

EN 50014:1999

EN 50019:2000

EN 60034-1:2004

SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit:

SEW-EURODRIVE has the following documentation available for review:

SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation technique suivante pour consultation :

• Vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung

• Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations

• Notice d’utilisation conforme aux prescriptions

• Technische Bauunterlagen

• Technical design documentation

• Dossier technique de construction
C
M
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11Conformiteitsverklaring
Motoren/remmotoren categorie 2D, serie eD(F)T, eD(F)V
11.5 Motoren/remmotoren categorie 2D, serie eD(F)T, eD(F)V

EG-Konformitätserklärung
EC Declaration of Conformity

Déclaration CE de conformité

Nr./No./N°

Ort/Datum Geschäftsführer Vertrieb und Marketing

Place/date / Lieu et date Managing Director Sales and Marketing

Directeur général international commercial et marketing

Bruchsal,

H. Sondermann

900130108

21.11.08

im Sinne der Richtlinie 94/9/EG, Anhang VIII

according to Directive 94/9/EC, Appendix VIII
au sens de la directive 94/9/CE, Annexe VIII

SEW EURODRIVE GmbH & Co KG

Ernst-Blickle-Straße 42, D-76646 Bruchsal

erklärt in alleiniger Verantwortung die Konformität der folgenden Produkte

declares under sole responsibility conformity of the following products
déclare, sous sa seule responsabilité, que les produits suivants

Motoren der Baureihe:

Motors of the series:
Moteurs des séries :

eDT, eDFT

eDV, eDFV

Kategorie:

category: / Catégorie :
2D

mit der

with the / respectent la

Richtlinie

Directive / Directive
94/9 EG

94/9 EC / 94/9/CE

angewandte harmonisierte Normen:

Applied harmonized standards: / Normes harmonisées appliquées :

EN 50014:1999

EN 50281-1-1:1998 +A1:2002

EN 60034-1:2004

SEW-EURODRIVE hält folgende technische Dokumentationen zur Einsicht bereit:

SEW-EURODRIVE has the following documentation available for review:

SEW-EURODRIVE tient à disposition la documentation technique suivante pour consultation :

• Vorschriftsmäßige Bedienungsanleitung

• Installation and operating instructions in conformance with applicable regulations

• Notice d’utilisation conforme aux prescriptions

• Technische Bauunterlagen

• Technical design documentation

• Dossier technique de construction
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
P
i

f
kVA

Hz

n

125



12 ppendix
echnische handleiding en onderhoudshandleiding voor onafhankelijk aangedreven WISTRO-ventilator

126
12 Appendix
12.1 Technische handleiding en onderhoudshandleiding 

voor onafhankelijk aangedreven WISTRO-ventilator
Ga te werk zoals beschreven in de technische en onderhoudshandleiding voor onafhan-
kelijk aangedreven WISTRO-ventilatoren:

TECHNISCHE EN ONDERHOUDSHANDLEIDING 
STOFEXPLOSIEBEVIELIGDE, ONAFHANKELIJK AANGEDREVEN 
WISTRO-VENTILATORAGGREGATEN
SERIE IL 3D
technische.en.onderhoudshandleiding.d_ATEX.3D

WISTRO-aggregaten worden over het algmeen montagegereed geleverd. De lagers zijn onderhoudsvrij
gemaakt voor een levensduur van 40.000 bedrijfsuren.
Bij een langere bedrijfsduur dient de onafhankelijk aangedreven ventilator vervangen te worden door een
nieuwe eenheid.

Beschermingsgraad IP66 conform EN 60529, max. toegestane oppervlaktetemperatuur 120 °C

Aan de geldende veiligheidsvoorschriften m.b.t. de aanrakingsbeveiliging van bewegende onderdelen
(DIN EN 294) is voldaan.

Vóór de montage dient erop gelet te worden dat het ventilatorwiel soepel draait en dat de schoepen van het
ventilatorwiel niet vervormd of verbogen worden. Hierdoor kan onbalans ontstaan die een negatieve invloed
heeft op de levensduur.

De elektrische aansluiting vindt plaats al naargelang de bedrijfssoort (eenfasig of driefasig) overeenkom-
stig het aansluitschema (appandix 1). Het aansluitschema is bovendien in het deksel van de klemmenkast
gegraveerd resp. geplakt.
De ventilatoren moeten in het algemeen door de ingebouwde PTC-tempertuurvoeler (PTC) beveiligd worden.
De ventilatoraggregaten mogen via de ingebouwde PTC in combinatie met een geschikt uitschakelapparaat
thermisch als enige beveiliging bewaakt worden.
De max. toegestane stroomwaarden staan vermeld in de tabel "Spanningsbereik voor toepassing - serie IL"
(appendix 2). 

Na de montage dient proefgedraaid te worden. Hierbij dient erop gelet te worden dat de draairichting van
het ventilatorwiel overeenkomt met de draairichtingspijl aan de binnenkant van het luchtaanzuigrooster en
dat op deze manier over de te koelen motor geblazen wordt.
Let op: bij een verkeerde draairichting is het koelvermogen aanzienlijk kleiner. Het gevaar bestaat dat het te
koelen machinedeel oververhit raakt.

Tijdens bedrijf moet er vooral in stoffige atmosferen op gelet worden dat de schoepen van de ventilator geen
overmatige stofafzetting tot stand brengen, omdat dit onbalans veroorzaakt die de levensduur reduceert. Dit
geldt ook voor atmosferen die kleine deeltjes bevatten zoals in de houtverwerkende industrie of bij koolmo-
lens. Voor deze of dergelijke toepassingen wordt een regendak aanbevolen.
Een regendak kan ook achteraf eenvoudig gemonteerd worden door de vier flensschroeven (Instar-schroe-
ven) los te draaien, de bevestigingshoeken erin te schuiven en de schroeven weer vast te draaien.
De montage van het regendak achteraf moet door vakkundig geschoold personeel verricht worden en door
een bevoegde persoon goedgekeurd en gedocumenteerd worden.
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Technische handleiding en onderhoudshandleiding voor onafhankelijk aangedreven WISTRO-ventilato
12.1.1 Aansluitschema onafhankelijk aangedreven ventilator-VE (installatie 1) 

Elektrische aansluiting, serie IL 3D

3À Õ 
Sterschakeling

3À Ö 
Driehoeksschakeling

3 À Ø (Ö)
Steinmetz-driehoekschakeling

U1 (T1) = zwart V1 (T2) = lichtblauw W1 (T3) = bruin
U2 (T4) = groen V2 (T5) = wit W2 (T6) = geel

U2

PE L1L1L1L1

U1

V2 W2

L3L3L3L3L2L2L2L2

V1 W1

U1 V1 W1

W2 U2 V2

L1 L3L2

12

11

T1

T2

T1 T2

L3L3L3L3

U2 V2

L1L1L1L1

U1

L2L2L2L2

V1

W2

W1

U1 V1 W1

W2 U2 V2

L1 L3L2

12

11

T1

T2

PE T1 T2

U2 V2

L1

U1 V1

W2

W1

N

L N

C

C

U1 V1 W1

W2 U2 V2 12

11

T1

T2

PE T1 T2
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12.1.2 Spanningsbereik voor toepassing onafhankelijk aangedreven VE-ventilator (appendix 2) 

Spanningsbereik voor toepassing, serie IL (conf. EN 60334)

Bedrijfssoort Bg Diameter 
ventilator

Spanningsbereik Max. 
toegestane 

stroom

Max. 
vermogenso

pname

(mm) (V) (A) (W)

50Hz 60Hz

1 À Ø (Ö) 63 118 230 – 277 230 – 277 0,11 38

71 132 230 277 230 – 277 0,12 41

80 150 230 – 277 230 – 277 0,13 44

90 169 230 – 277 230 – 277 0,25 88

100 187 230 – 277 230 – 277 0,28 88

112 210 230 – 277 230 – 277 0,31 107

132 250 230 – 277 230 – 277 0,59 185

160 – 200 300 230 – 277 –––––– 0,93 225

3 À Õ 63 118 380 – 500 380 – 575 0,06 32

71 132 380 – 500 380 – 575 0,06 33

80 156 380 – 500 380 – 575 0,06 34

90 169 380 – 500 380 – 575 0,16 90

100 187 380 – 500 380 – 575 0,16 93

112 210 380 – 500 380 – 575 0,16 94

132 250 380 – 500 380 – 575 0,24 148

160 – 200 300 380 – 500 380 – 575 0,51 280

3 À Ö 63 118 220 – 290 220 – 332 0,10 32

71 132 220 – 290 220 – 332 0,10 33

80 156 220 – 290 220 – 332 0,10 34

90 169 220 – 290 220 – 332 0,28 90

100 187 220 – 290 220 – 332 0,28 93

112 210 220 – 290 220 – 332 0,28 94

132 250 220 – 290 220 – 332 0,45 148

160 – 200 300 220 – 290 220 – 332 0,85 280

tweepolig
A
T
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Technische handleiding en onderhoudshandleiding voor onafhankelijk aangedreven WISTRO-ventilato
12.1.3 EG-conformiteitsverklaring: onafhankelijk aangedreven VE-ventilator

 

   

EG-Konformitätserklärung 
EC-Declaration of Confirmity 
atex_kategorie.3D_20.10.2003 
 
 
 
Produkt: Fremdlüftungsaggregate IL 3D der Gerätgruppe II, Kategorie 3D 
  Typ B20-..-..IL/…… bis Typ C60-..-IL/…… 
 
WISTRO erklärt die Übereinstimmung des o.a. Produktes mit 
Folgenden Richtlinien: 94/9/EG 
 
Angewandte Normen: EN 60034, EN 50281-1-1, EN 50014 
 
WISTRO trägt für die Ausstellung dieser EG-Konformitätserklärung die alleinige 
Verantwortung. Die Erklärung ist keine Zusicherung im Sinne der Produkthaftung. 
 
 
 
Product:    Forced ventilation units IL 3D of group II, category 3D 
                  Typ B20.--.—IL/…… to typ C60-..-.. IL/…… 
 
WISTRO herewith declares the conformity of a. m. product with 
following directive: 94/9/EC 
 
Applied standards: EN 60034, EN 50281-1-1, EN 50014 
 
WISTRO has the sole responsibility for issuing this EC declaration  of conformity. 
This declaration is not an assurance as defined by product liability. 
 
 
 
 
Langenhagen, 21.10.2003 

 
Geschäftsführer (W.Strohmeyer) 
General Manager 
Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren
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13 Adressenopgave
Duitsland
Hoofdkantoor
Fabriek
Verkoop

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Service 
Competence 
Center

Midden SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 1 
D-76676 Graben-Neudorf

Tel. +49 7251 75-1710
Fax +49 7251 75-1711
sc-mitte@sew-eurodrive.de

Noord SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (bij Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Oost SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (bij Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764 7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Zuid SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (bij München)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (bij Düsseldorf)

Tel. +49 2173 8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Elektronisch SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / 24 uurs-service +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Andere adressen van service-werkplaatsen in Duitsland op aanvraag.

Frankrijk
Fabriek
Verkoop
Service

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Fabriek Forbach SEW-EUROCOME 
Zone Industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Assemblage
Verkoop
Service

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Andere adressen van service-werkplaatsen in Frankrijk op aanvraag.

Algerije
Verkoop Alger Réducom 

16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Argentinië
Assemblage
Verkoop
Service

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
http://www.sew-eurodrive.com.ar
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Australië
Assemblage
Verkoop
Service

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

België
Assemblage
Verkoop
Service

Brussel SEW Caron-Vector N.V.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Service 
Competence 
Center

Industriële 
tandwielkast

SEW Caron-Vector N.V.
Rue de Parc Industriel, 31
BE-6900 Marche-en-Famenne

Tel. +32 84 219-878
Fax +32 84 219-879
http://www.sew-eurodrive.be
service-wallonie@sew-eurodrive.be

Antwerpen SEW Caron-Vector N.V.
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem

Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
service-antwerpen@sew-eurodrive.be

Brazilië
Fabriek
Verkoop
Service

Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia 
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Andere adressen van service-werkplaatsen in Brazilië op aanvraag.

Bulgarije
Verkoop Sofia BEVER-DRIVE GmbH

Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Canada
Assemblage
Verkoop
Service

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
marketing@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
marketing@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
2555 Rue Leger 
LaSalle, Quebec H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
marketing@sew-eurodrive.ca

Andere adressen van service-werkplaatsen in Canada op aanvraag.

Chili
Assemblage
Verkoop
Service

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

China
Fabriek
Assemblage
Verkoop
Service

Tianjin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn
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Assemblage
Verkoop
Service

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

Guangzhou SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Wuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478398
Fax +86 27 84478388

Andere adressen van service-werkplaatsen in China op aanvraag.

Colombia
Assemblage
Verkoop
Service

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Denemarken
Assemblage
Verkoop
Service

Kopenhagen SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Egypte
Verkoop
Service

Cairo Copam Egypt 
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Estland
Verkoop Tallin ALAS-KUUL AS

Reti tee 4
EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa

Tel. +372 6593230
Fax +372 6593231
veiko.soots@alas-kuul.ee

Finland
Assemblage
Verkoop
Service

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie 4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3 780-6211
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Fabriek
Assemblage
Service

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Kakkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon
Verkoop Libreville ESG Electro Services Gabun

Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Griekenland
Verkoop
Service

Athene Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

China
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Groot-Brittannië
Assemblage
Verkoop
Service

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Hongarije
Verkoop
Service

Budapest SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
office@sew-eurodrive.hu

Hong Kong
Assemblage
Verkoop
Service

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Ierland
Verkoop
Service

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

India
Assemblage
Verkoop
Service

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4,  GIDC
PORRamangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel.+91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
sales@seweurodriveindia.com
subodh.ladwa@seweurodriveindia.com

Assemblage
Verkoop
Service

Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot  Industrial Park PhaseII
Mambakkam Village
Sriperumbudur- 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel.+91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
c.v.shivkumar@seweurodriveindia.com

Israël
Verkoop Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. 

Ahofer Str 34B / 228
58858 Holon

Tel. +972 3 5599511
Fax +972 3 5599512
http://www.liraz-handasa.co.il
office@liraz-handasa.co.il

Italië
Assemblage
Verkoop
Service

Milaan SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s.
Via Bernini,14 
I-20020 Solaro (Milano)

Tel. +39 02 96 9801
Fax +39 02 96 799781
http://www.sew-eurodrive.it
sewit@sew-eurodrive.it

Ivoorkust
Verkoop Abidjan SICA

Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Japan
Assemblage
Verkoop
Service

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka 438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Kameroen
Verkoop Douala Electro-Services

Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
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Korea
Assemblage
Verkoop
Service

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master@sew-korea.co.kr

Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Kroatië
Verkoop
Service

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Letland
Verkoop Riga SIA Alas-Kuul

Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 7139253
Fax +371 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Libanon
Verkoop Beirut Gabriel Acar & Fils sarl

B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
ssacar@inco.com.lb

Litouwen
Verkoop Alytus UAB Irseva

Naujoji 19
LT-62175 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
info@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Luxemburg
Assemblage
Verkoop
Service

Brussel CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Maleisië
Assemblage
Verkoop
Service

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Marokko
Verkoop Casablanca Afit

5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Mexico
Assemblage
Verkoop
Service

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx

Nederland
Assemblage
Verkoop
Service

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu
A
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Nieuw-Zeeland
Assemblage
Verkoop
Service

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Noorwegen
Assemblage
Verkoop
Service

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Oekraïne
Verkoop
Service

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

Oostenrijk
Assemblage
Verkoop
Service

Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Peru
Assemblage
Verkoop
Service

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Polen
Assemblage
Verkoop
Service

ŁódÑ SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 ŁódÑ

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

24-uurs service Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
sewis@sew-eurodrive.pl

Portugal
Assemblage
Verkoop
Service

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Roemenië
Verkoop
Service

Bucureşti Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Rusland
Assemblage
Verkoop
Service

St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Senegal
Verkoop Dakar SENEMECA 

Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn
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Servië
Verkoop Beograd DIPAR d.o.o.

Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / 
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.co.yu

Singapore
Assemblage
Verkoop
Service

Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovenië
Verkoop
Service

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

Slowakije
Verkoop Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.

Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

Spanje
Assemblage
Verkoop
Service

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Thailand
Assemblage
Verkoop
Service

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tjechische Republiek
Verkoop Praag SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.

Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Tunesië
Verkoop Tunis T. M.S. Technic Marketing Service

Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Turkije
Assemblage
Verkoop
Service

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419164, 3838014, 
3738015
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr
A
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Venezuela
Assemblage
Verkoop
Service

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net

Verenigde Staten
Fabriek
Assemblage
Verkoop
Service

Zuidoosten SEW-EURODRIVE INC. 
1295 Old Spartanburg Highway 
P.O. Box 518
Lyman, S.C. 29365

Tel. +1 864 439-7537
Fax Sales +1 864 439-7830
Fax Manufacturing +1 864 439-9948
Fax Assembly +1 864 439-0566
Fax Confidential/HR +1 864 949-5557
http://www.seweurodrive.com
cslyman@seweurodrive.com

Assemblage
Verkoop
Service

Noordoosten SEW-EURODRIVE INC. 
Pureland Ind. Complex 
2107 High Hill Road, P.O. Box 481
Bridgeport, New Jersey 08014

Tel. +1 856 467-2277
Fax +1 856 845-3179
csbridgeport@seweurodrive.com

Middenwesten SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Zuidwesten SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Westen SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Andere adressen van service-werkplaatsen in de Verenigde Staten op aanvraag.

Wit-Rusland
Verkoop Minsk SEW-EURODRIVE BY

RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Zuid-Afrika
Assemblage
Verkoop
Service

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
cfoster@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
cdejager@sew.co.za

Zweden
Assemblage
Verkoop
Service

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se

Zwitserland
Assemblage
Verkoop
Service

Basel Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch
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