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1 Wskazówki ogólne
1.1 Korzystanie z instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią produktu i zawiera ważne wskazówki dotyczące
jego użytkowania i obsługi technicznej. Niniejsza instrukcja obsługi przeznaczona jest
dla wszystkich osób, wykonujących prace montażowe, instalacyjne, prace z zakresu
uruchamiania i obsługi technicznej danego produktu.
Należy zapewnić dostępność oraz dobry i czytelny stan instrukcji obsługi. Należy
zapewnić, aby osoby odpowiedzialne za instalację i eksploatację, jak również personel
pracujący przy urządzeniu na własną odpowiedzialność zapoznały się z całą instrukcją
obsługi. W razie niejasności lub w celu uzyskania dalszych informacji należy skonsulto-
wać się z SEW-EURODRIVE.

1.2 Struktura wskazówek bezpieczeństwa
Wskazówki bezpieczeństwa niniejszej instrukcji obsługi wyglądają w następujący sposób:

Piktogram SŁOWO SYGNALIZACYJNE!
Rodzaj zagrożenia i jego źródło.
Możliwe skutki zlekceważenia.
• Czynności zapobiegające zagrożeniu.

Piktogram Słowo 
sygnalizacyjne

Znaczenie Skutki nieprzestrzegania

Przykład:

Ogólne zagrożenie

Specyficzne zagrożenie,
np.porażenie prądem

ZAGROŻENIE! Bezpośrednie zagrożenie Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała

OSTRZEŻENIE! Możliwa, niebezpieczna 
sytuacja

Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała

UWAGA! Możliwa, niebezpieczna 
sytuacja

Lekkie uszkodzenia ciała

UWAGA! Możliwe straty rzeczowe Uszkodzenie systemu napędowego lub 
jego otoczenia

WSKAZÓWKI DOT. 
OCHRONY 

PRZECIWWYBUCHOWEJ

Ważna wskazówka dot. 
ochrony przeciwwybuchowej

Odłączenie ochrony przeciwwybu-
chowej i wynikające z tego zagrożenia 

WSKAZÓWKA Przydatna wskazówka lub rada.
Ułatwia obsługę systemu 
napędowego.
Instrukcja obsługi – Silniki trójfazowe, asynchroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej
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1.3 Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za wady
Przestrzeganie tej instrukcji obsługi jest warunkiem bezawaryjnej pracy urządzenia i
uznania ewentualnych roszczeń z tytułu gwarancji. Należy przeczytać instrukcję, przed
rozpoczęciem użytkowania urządzenia! 

1.4 Wykluczenie odpowiedzialności
Przestrzeganie instrukcji obsługi jest podstawowym warunkiem bezpieczniej pracy silni-
ków elektrycznych z ochroną przeciwwybuchową i uzyskania podanych właściwości
produktu oraz cech wydajności. Za uszczerbki na zdrowiu, szkody materialne lub mająt-
kowe, powstałe z powodu nieprzestrzegania instrukcji obsługi firma SEW-EURODRIVE
nie ponosi żadnej odpowiedzialności. W takich przypadkach wykluczona jest odpowie-
dzialność za defekty ujawnione.

1.5 Prawa autorskie
© 2008 – SEW-EURODRIVE. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Zabronione jest kopiowanie – również fragmentów, edytowanie a także rozpowszechnianie. 
W
R
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2 Wskazówki bezpieczeństwa
2.1 Uwagi wstępne

Poniższe wskazówki bezpieczeństwa odnoszą się przede wszystkim do zastosowania
silników elektrycznych w wersji przeciwwybuchowej. W przypadku stosowania prze-
kładni, należy dodatkowo uwzględnić wskazówki bezpieczeństwa dotyczące przekładni
w odpowiedniej instrukcji obsługi.
Przestrzegać również uzupełniających wskazówek bezpieczeństwa w poszczególnych
rozdziałach tej instrukcji obsługi.

2.2 Informacje ogólne

W przypadku niedopuszczonego usunięcia wymaganej osłony, zastosowania niezgod-
nego z instrukcją, błędnej instalacji lub obsługi, istnieje zagrożenie powstania ciężkich
obrażeń oraz szkód materialnych.
Szczegółowe informacje przedstawione zostały w dokumentacji. Przestrzegać infor-
macji zawartych w rozdziale "Dokumentacja uzupełniająca".

ZAGROŻENIE!
Podczas pracy silniki i motoreduktory mogą posiadać stosowne do ich stopnia ochrony
osłonięte elementy, na których może występować napięcie. Urządzenia te mogą rów-
nież posiadać ruchome lub obracające się części jak i gorące powierzchnie.
Wybuchowe mieszaniny gazów lub duże stężenia pyłów w styczności z gorącymi,
przewodzącymi prąd lub ruchomymi częściami maszyn elektrycznych mogą spowodo-
wać ciężkie lub nawet śmiertelne obrażenia.
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Wszystkie czynności związane z transportem, magazynowaniem, ustawie-

niem/montażem, podłączeniem, uruchomieniem, serwisem i konserwacją urządze-
nia mogą być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel, według:
– odpowiednich, szczegółowych instrukcji obsługi 
– tabliczek ostrzegawczych na silniku/motoreduktorze
– wszystkich innych należących do napędu dokumentów projektowych, instrukcji

uruchomienia i schematów
– właściwych dla danego urządzenia ustaleń i wymogów
– krajowych i regionalnych przepisów BHP

• Nie należy instalować uszkodzonych produktów
• Uszkodzenia powinny być bezzwłocznie zgłoszone firmie spedycyjnej.
Instrukcja obsługi – Silniki trójfazowe, asynchroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej
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2.3 Grupa docelowa
Wszystkie prace z zakresu obsługi mechanicznej mogą być wykonywane wyłącznie
przez personel fachowy. Występujące w niniejszej instrukcji obsługi pojęcie personelu
fachowego odnosi się do osób, które poznały konstrukcję, technikę instalacji mecha-
nicznej, sposoby usuwania usterek i konserwacji produktu i które posiadają odpo-
wiednie kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie w dziedzinie mechaniki z dyplomem ukończenia.
• Znajomość niniejszej instrukcji obsługi.

Wszystkie prace z zakresu elektrotechniki mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowanych elektryków. Występujące w niniejszej instrukcji obsługi pojęcie elek-
tryka wykwalifikowanego odnosi się do osób, które poznały techniki instalacji elek-
trycznej, uruchamiania, sposoby usuwania usterek i konserwacji produktu i które posia-
dają odpowiednie kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie w dziedzinie elektrotechniki z dyplomem ukończenia.
• Znajomość niniejszej instrukcji obsługi.

Wszelkie pozostałe prace z zakresu transportu, magazynowania, eksploatacji i złomo-
wania muszą być przeprowadzane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolone osoby.

2.4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Silniki w wersji przeciwwybuchowej przeznaczone są do użytku w urządzeniach prze-
mysłowych i mogą być użytkowane wyłącznie zgodnie z informacjami zawartymi
w dokumentacji technicznej SEW-EURODRIVE oraz danymi na tabliczce znamionowej.
Odpowiadają one obowiązującym normom oraz przepisom i spełniają wymogi
wytycznej 94/9/WE.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
Silnik może być eksploatowany po spełnieniu warunków wymienionych w rozdziale
"Uruchomienie".
Silnik może być eksploatowany z falownikiem tylko wówczas, gdy przestrzegane będą
wymogi świadectwa kontroli WE i / lub warunki opisane w niniejszej instrukcji obsługi
oraz dane na tabliczce znamionowej silnika! 
W obszarze użytkowania nie mogą być obecne żadne żrące środki, które mogłyby
uszkodzić powierzchnię lakieru i uszczelek.
W
G
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2.5 Dokumentacja uzupełniająca
Dodatkowo należy stosować się do informacji zawartych w następujących publikacjach
i dokumentacjach:
• Instrukcja obsługi "Przekładnie z ochroną przeciwwybuchową typoszeregów R..7,

F..7, K..7, S..7, Spiroplan® W" przy ewentualnie domontowanych motoreduktorach
• Instrukcja obsługi do ewentualnie zamontowanego falownika dla silników zasilanych

z przetwornicy
• Instrukcji obsługi dołączonych komponentów opcyjnych 
• Odpowiednich schematów połączeń 

2.6 Transport
Skontrolować dostawę natychmiast po otrzymaniu pod kątem ewentualnych uszkodzeń
powstałych podczas transportu. Informacje o uszkodzeniach należy natychmiast prze-
kazać przedsiębiorstwu transportowemu. W razie konieczności należy wykluczyć
uruchomienie.
Mocno dociągnąć przykręcane uchwyty transportowe. Są one dostosowane wyłącznie
do utrzymania wagi silnika/motoreduktora i nie wolno ich dodatkowo obciążać. 
Zamontowane śruby z uchem odpowiadają normie DIN 580. Należy przestrzegać poda-
nych tam obciążeń i przepisów. Jeśli na motoreduktorze umieszczone są dwa ucha lub
śruby z uchem, wówczas silnik należy zawiesić w celu transportu na obu uchach. Kie-
runek ciągu elementu chwytającego nie może przekroczyć zgodnie z DIN 580 kąta 45°. 
Jeśli to konieczne, zastosować odpowiednie środki transportowe o odpowiednim
udźwigu. Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć zamontowane zabezpie-
czenia transportowe.

2.7 Magazynowanie długoterminowe 
Przestrzegać wskazówek podanych w rozdziale "Magazynowanie długoterminowe"
(→ str. 15). 
Instrukcja obsługi – Silniki trójfazowe, asynchroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej
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2.8 Ustawienie/montaż
Przestrzegać wskazówek podanych w rozdziale "Instalacja mechaniczna" (→ str. 15).

2.9 Podłączenie elektryczne
Wszelkie prace przy zatrzymanych maszynach w stanie odblokowanym i zabezpie-
czonym przed samoczynnym uruchomieniem mogą być wykonywane wyłącznie przez
wykwalifikowany personel. Dotyczy to również obwodów prądu pomocniczego
(np. antykondensacyjna grzałka).
Sprawdzić stan beznapięciowy!
Przekroczenie tolerancji zdefiniowanych przez normę EN 60034-1 (VDE 0530, część 1)
dla – napięcia + 5 %, częstotliwości + 2 %, krzywej, symetrii powoduje podwyższenie
temperatury i wpływa na kompatybilność elektromagnetyczną. Należy przestrzegać
informacji podanych na tabliczce znamionowej oraz schematu w skrzynce zaciskowej.
Przestrzegać danych dot. połączeń elektrycznych oraz danych technicznych umiesz-
czonych na tabliczce znamionowej oraz na schemacie.
Podłączenie należy wykonać w taki sposób, aby zapewnić trwałe, bezpieczne elek-
tryczne połączenie (bez wystających końcówek drutu); w tym celu użyć odpowiednich
końcówek izolacyjnych kabli. Zapewnić odpowiednie połączenie przewodów ochron-
nych. Po podłączeniu, odstępy do elementów niezaizolowanych i przewodzących napię-
cie nie powinny być mniejsze od wartości minimalnych określonych w normie
EN 60079-15 lub EN 60079-7, oraz w przepisach krajowych. Odstępy przy napięciu
niskim powinny zachować podane wartości minimalne:

Nie dopuścić do zanieczyszczenia skrzynki zaciskowej i chronić przed wilgocią. Należy
odpowiednio uszczelnić niewykorzystywane wloty przewodów oraz skrzynkę. Do prób-
nego uruchomienia bez elementów napędzanych zabezpieczyć klin na wałku. W przy-
padku maszyn niskonapięciowych, przed uruchomieniem należy skontrolować działanie. 
Przestrzegać wskazówek w rozdziale "Instalacja elektryczna"! 

2.10 Uruchomienie/eksploatacja
Do próbnego uruchomienia bez elementów napędzanych zabezpieczyć klin na wałku.
Nie wyłączać urządzeń kontrolnych i ochronnych nawet podczas pracy próbnej.
W przypadku nieprawidłowości w stosunku do pracy normalnej (np. zwiększone tempe-
ratury, hałas, drgania) należy w razie wątpliwości wyłączyć silnik (motoreduktor). Ustalić
przyczynę, ewentualnie skonsultować się z firmą SEW-EURODRIVE.

Napięcie znamionowe UN Odległość pomiędzy silnikami 
kategorii 3

Odległość pomiędzy silnikami 
kategorii 2

< 500 V 5 mm 8 mm

> 500 – < 690 V 5,5 mm 10 mm
W
U
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3 Budowa silnika

3.1  Silnik trójfazowy

WSKAZÓWKA
Poniższy rysunek jest rysunkiem zasadniczym. Ma on służyć wyłącznie jako pomoc
w celu przyporządkowania list poszczególnych części. Możliwe są różnice w zależno-
ści od wielkości silnika i rodzaju wykonania!

1 Wirnik, kompletny 31 Klin 107 Odrzutnik oleju 131 Uszczelka
2 Pierścień osadczy 32 Pierścień osadczy 111 Uszczelka 132 Pokrywa skrzynki zaciskowej
3 Klin 35 Osłona wentylatora 112 Podstawa skrzynki zaciskowej 134 Zaślepka gwintowana
7 Tarcza kołnierzowa 36 Wentylator 113 Śruba 135 Uszczelka
9 Zaślepka gwintowana 37 V-ring 115 Płyta zaciskowa

10 Pierścień osadczy 41 Podkładka kompensacyjna 116 Podkładka zaciskowa
11 Łożysko kulkowe 42 Tarcza łożyskowa B 117 Śruba
12 Pierścień osadczy 44 Łożysko kulkowe 118 Podkładka sprężysta
13 Śruba (4x) 100 Nakrętka sześciokątna (4x) 119 Śruba
16 Stojan, kompletny 101 Podkładka sprężysta (4x) 123 Śruba (4x)
20 Pierścień Nilos 103 Szpilka (4x) 129 Zaślepka gwintowana
 22 Śruba (4x) 106 Pierścień uszczelniający wał 130 Uszczelka

10

7

11
12

1

20 44 41

16

42

36

35

37

32

13

22

132
131

112
111

129

130 115
113

119

123

116
118

117

2
107

106

9

100
101

103

3

31

135

134
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3.2 Klucz identyfikacyjny, tabliczka znamionowa, oznaczenie typu
3.2.1 Klucz identyfikacyjny

Instrukcja obsługi obowiązuje dla następujących wersji silników:

Standardowy silnik trójfazowy

Asynchroniczne serwomotory

3.2.2 Tabliczka znamionowa silników kategorii 2
Przykład: 
Kategorie 2G

Przykład: 
Kategoria 2GD

DT.., DV.. Wersja na łapach
DR.., ..DT.., ..DV.. Silnik montażowy dla przekładni
DFR.., DFT.., DFV.. Wersja z kołnierzem
DT..F, DV..F Wersja na łapach i z kołnierzem

CT... Wersja na łapach / silnik montażowy wielkość 71 ... 90
CFT... Wersja na łapach wielkość 71 ... 90
CV... Wersja na łapach / silnik montażowy wielkość 100 ... 200
CFV... Wersja na łapach wielkość 100 ... 200

Rys. 1: Tabliczka znamionowa kategorii 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

Rys. 2: Tabliczka znamionowa kategorii 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
B
K
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3.2.3 Oznaczenie typu
Przykład: 
Silnik trójfazowy 
(z hamulcem) 
kategorii 2G

3.2.4 Tabliczka znamionowa silników kategorii 3: seria DR, DT(E), DV(E)
Przykład: 
Kategoria 3GD

3.2.5 Oznaczenie typu
Przykład: 
Silnik trójfazowy 
(z hamulcem) 
kategorii 3G

eD T 71D 4 / BC05 / HR / TF

Czujnik temperatury (opornik PTC)

Ręczne zwalnianie hamulca

Hamulec

Liczba biegunów silnika

Wielkość silnika

Stan

Silnik trójfazowy z podwyższonym 
bezpieczeństwem

Rys. 3: Tabliczka znamionowa

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

Kategoria urządzenia

Czujnik temperatury (opornik PTC)

Hamulec

Liczba biegunów silnika

Wielkość silnika

Stan

Wersja na łapach opcjonalnie

Silnik trójfazowy
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3.2.6 Tabliczka znamionowa silników kategorii 3: Seria CT, CV
Przykład: 
Kategoria 3D

3.2.7 Oznaczenie typu
Przykład: 
Asynchroniczny 
serwomotor 
(z hamulcem) 
kategorii II3D

Rys. 4: Tabliczka znamionowa

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

Kategoria urządzenia

Typ enkodera

Czujnik temperatury (opornik PTC) 

Hamulec

Liczba biegunów silnika

Wielkość silnika

Seria silnika
B
K
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4Instalacja mechaniczna
Przed rozpoczęciem muszą być spełnione następujące warunk
4 Instalacja mechaniczna

4.1 Przed rozpoczęciem muszą być spełnione następujące warunki
Napęd może być zamontowany wyłącznie wtedy, gdy
• dane na tabliczce znamionowej napędu zgadzają się z parametrami napięcia

sieciowego
• napęd nie jest uszkodzony (brak uszkodzeń, powstałych na skutek transportu lub

magazynowania)
• przestrzegane są warunki eksploatacyjne otoczenia (patrz rozdział "Wskazówki

bezpieczeństwa")

4.2 Instalacja mechaniczna
4.2.1 Prace wstępne
Długotrwałe 
przechowywanie 
silników

• Należy pamiętać, że termin przydatności smaru w łożyskach kulkowych skraca się
o 10 % na rok w wyniku magazynowania przez okres dłuższy niż rok.

• Należy sprawdzić, czy w wyniku dłuższego przechowywania silnik nie wchłonął wil-
goci. W tym celu należy zmierzyć oporność izolacji (napięcie pomiarowe 500 V).

Oporność izolacji (poniższy rysunek) jest silnie zależna od temperatury! Jeśli
oporność izolacji jest niedostateczna, wówczas należy poddać silnik suszeniu.

WSKAZÓWKA
Podczas instalacji należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych w roz-
dziale 2!

100

10

1

0,1
0 20 40 60 80

[˚C ]

[M   ]
Instrukcja obsługi – Silniki trójfazowe, asynchroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej
i

15



4 nstalacja mechaniczna
nstalacja mechaniczna
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Suszenie silnika Podgrzać silnik:
• za pomocą ciepłego powietrza lub 
• za pomocą transformatora odłącznego

– Podłączyć uzwojenia szeregowo (patrz poniższy rysunek)
– Pomocnicze napięcie zmienne maks. 10 % napięcia znamionowego z maks.

20 % prądu znamionowego

Zakończyć proces suszenia, gdy przekroczona zostanie minimalna oporność izolacyjna.
Skontrolować skrzynkę zaciskową, czy
• wnętrze jest suche i czyste
• elementy przyłączeniowe i mocujące nie są skorodowane
• uszczelnienia nie są uszkodzone
• dławiki kablowe są szczelne, w przeciwnym razie wyczyścić lub wymienić

Trafo
I
I
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Instalacja mechaniczna
4.2.2 Tolerancje przy pracach montażowych

4.2.3 Ustawienie silnika
• Silnik lub motoreduktor może zostać ustawiony/zamontowany wyłącznie w podanym

położeniu pracy na równej, wolnej od wstrząsów i odpornej na skręcenia podstawie.
• Końcówki wałów starannie oczyścić ze środków antykorozyjnych (użyć rozpuszczal-

nika dostępnego w handlu). Rozpuszczalnik nie może przeniknąć do łożysk oraz
pierścieni uszczelniających - możliwe uszkodzenie!

• Silnik i maszynę roboczą należy dokładnie ustawić względem siebie, aby nie obcią-
żać wałów silnika w niedopuszczalnym stopniu (należy przestrzegać dozwolone siły
poprzeczne i osiowe!)

• Unikać uderzeń w końcówkę wału
• Zwrócić uwagę na właściwy dopływ powietrza chłodzącego, nie zasysać z powrotem

ciepłego powietrza
• Elementy dodatkowo nakładane na wał powinny być wyważane z klinem (wały wyj-

ściowe wyważane są z klinem)

Ustawienie silnika 
w pomieszczeniach 
wilgotnych lub na 
zewnątrz

• Zastosować pasujące dławiki kablowe zgodnie z przepisami instalacyjnymi dla prze-
wodów doprowadzających (w razie potrzeby użyć kształtki redukcyjne).

• Gwinty dławików kablowych i zaślepek posmarować masą uszczelniającą i dobrze
dociągnąć - następnie ponownie posmarować masą uszczelniającą.

• Dobrze uszczelnić wlot przewodu
• Powierzchnie uszczelniające skrzynki zaciskowej dobrze wyczyścić przed ponownym

zamontowaniem; uszczelki muszą być z jednej strony wklejone. Wymienić zwietrzałe
uszczelki. 4

• W razie potrzeby poprawić powłokę antykorozyjną.
• Sprawdzić klasę ochrony podaną na tabliczce znamionowej pod względem

dopuszczenia.

Końcówka wału Kołnierze

Tolerancja średnicy według DIN 748 
• ISO k6 przy á ≤ 50 mm
• ISO m6 przy á ≥ 50 mm 
• Otwór centrujący według DIN 332, forma DR..

Tolerancja zamka według DIN 42948
• ISO j6 przy á ≤ 230 mm
• ISO h6 przy á ≥ 230 mm

WSKAZÓWKI DOT. OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
• W przypadku stosowania kół pasowych: 

– Stosować wyłącznie pasy, które nie zatrzymują ładunków elektrostatycznych.
– Nie wolno dopuścić do przekroczenia maksymalnie dopuszczalnej siły

poprzecznej oddziałującej na silniki bez przekładni, patrz rozdział "Maksymalnie
dopuszczalne siły poprzeczne" (→ str. 118).

• Konstrukcje pionowe chronić za pomocą pokryw przed wniknięciem obcych ciał lub
cieczy (daszek ochronny)!
Instrukcja obsługi – Silniki trójfazowe, asynchroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej
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5 Instalacja elektryczna

5.1 Wskazówki ogólne
5.1.1 Dodatkowe przepisy odnośnie eksploatacji w strefach zagrożonych wybuchem

Oprócz ogólnie obowiązujących przepisów instalacyjnych dot. elektrycznych urządzeń
niskonapięciowych (np. DIN IEC 60364, DIN EN 50110) należy przestrzegać szczegól-
nych przepisów dotyczących ustawiania urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych
wybuchem (Rozporządzenie dot. bezpieczeństwa pracy w Niemczech; EN 60079-14;
EN 50281-1-2; EN 61241-14 i przepisy odnoszące się do konkretnych urządzeń).

5.1.2 Korzystaj ze schematów połączeń
Podłączenie silnika odbywa się wyłącznie na podstawie schematu połączeń, który
dostarczony został wraz z silnikiem. Jeśli brak jest tego schematu połączeń, wówczas
nie wolno podłączać ani uruchamiać silnika. Aktualny schemat połączeń można otrzy-
mać bezpłatnie w SEW-EURODRIVE.

5.1.3 Wloty przewodów
Skrzyni zaciskowe posiadają metryczne otwory gwintowane zgodnie z EN 50262 lub
otwory gwintowane NPT wg ANSI B1.20.1-1983. W stanie fabrycznym wszystkie wloty
przewodów zaopatrzone są w zaślepki ze świadectwem ATEX.
W celu wykonania prawidłowego wlotu przewodu zaślepki należy wymienić na dławiki
kablowe ze świadectwem ATEX z odciążeniem ciągowym. Dławik kablowy należy
dobrać odpowiednio do zewnętrznej średnicy zastosowanego przewodu. Klasa
ochronna IP wlotów przewodu musi odpowiadać przynajmniej klasie ochronnej silnika. 
Wszystkie nie wykorzystane wloty przewodów należy po zakończeniu instalacji
zamknąć za pomocą zaślepki ze świadectwem ATEX (→ Zachowanie klasy ochronnej).

5.1.4 Wyrównanie potencjałów
Zgodnie z wymogami normy EN 60079-14, IEC 61241-14 i EN 50281-1-1, konieczne
może być podłączenie do systemu wyrównania potencjałów. Należy przestrzegać infor-
macji zawartych w rozdziale "Polepszenie uziemienia (EMC)" (→ str. 20).

WSKAZÓWKA
• Podczas instalacji należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych

w rozdziale 2!
• W celu załączania silnika i hamulca należy zastosować styki przełączające kategorii

użytkowej AC-3 według EN 60947-4-1.
I
W
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Uwagi dot. okablowania
5.2 Uwagi dot. okablowania
Podczas instalacji należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa.

5.2.1 Ochrona przed zakłóceniami ze strony układów sterowania hamulca
W celu ochrony przed zakłóceniami układów sterowania hamulców nie wolno układać
przewodów hamulcowych wspólnie z przewodami silnoprądowymi w jednym kanale
kablowym.
Przewody silnoprądowe to przede wszystkim:
• Przewody wyjściowe falowników i przetwornic serwo, prostowników, urządzeń

łagodnego rozruchu i hamujących.
• Przewody do rezystorów hamujących itp.

5.2.2 Ochrona przed zakłóceniami urządzeń ochronnych silnika
W celu ochrony przed zakłóceniami urządzeń ochronnych silnika (czujnik temperatury
TF, termostaty uzwojeń TH):
• Przewody czujników można układać wspólnie z kablem zasilającym silnik. W tym

celu należy korzystać wyłącznie z przewodów hybrydowych firmy SEW. 
Przy podłączaniu przewodów należy uwzględnić odpowiedni schemat okablowania
zgodnie z normami EMC.

• Nie wolno układać nieekranowanych przewodów wspólnie z taktowanymi przewo-
dami silnoprądowymi w jednym kanale kablowym.

5.3 Cechy szczególne podczas pracy z przetwornicą częstotliwości
W przypadku silników zasilanych z przetwornicy należy przestrzegać uwag producenta
przetwornicy dot. okablowania. Należy koniecznie przestrzegać informacji zawartych
w rozdziale "Tryby pracy i wartości graniczne" oraz w instrukcji obsługi przetwornicy
częstotliwości.
Instrukcja obsługi – Silniki trójfazowe, asynchroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej
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5.4 Polepszenie uziemienia (EMC)
Dla polepszenia uziemienia o niskiej impedancji w przypadku wysokich częstotliwości,
polecamy zastosowanie następujących połączeń dla silników trójfazowych DR/DV(E)/
DT(E):
• Wielkość DT71 ... DV(E)132S: [1] Śrubę gwintowaną M5x10 oraz 2 podkładki ząb-

kowane zgodne z normą DIN 6798 umieścić w obudowie stojana.

• Wielkość DV(E)112M ... DV(E)280: Śrubę oraz 2 podkładki ząbkowane umieścić
w otworze śruby z uchem.
Wielkość gwintu śruby z uchem:

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

[1]
I
P
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5.5 Warunki otoczenia podczas pracy
5.5.1 Temperatura otoczenia

O ile na tabliczce znamionowej nie zaznaczono inaczej, należy zapewnić zachowanie
zakresu temperaturowego od -20 °C do +40 °C. Silniki nadające się do użytkowania
w wyższych lub niższych temperaturach otoczenia noszą specjalne oznaczenia na tab-
liczce znamionowej.

5.5.2 Wysokość ustawienia
Nie należy przekraczać podanej maksymalnej wysokości ustawienia 1000 m n.p.m.,
chyba że na tabliczce znamionowej podane będą inne wartości. 

5.5.3 Szkodliwe promieniowanie
Nie wolno wystawiać silników na oddziaływanie szkodliwego promieniowania (np.
promieniowanie jonizacyjne). W razie potrzeby należy skonsultować się z SEW-
EURODRIVE.

5.5.4 Szkodliwe gazy, opary i pyły
Silniki w wersji przeciwwybuchowej przy użytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem nie są
w stanie doprowadzić do zapłonu wybuchowych gazów, oparów lub pyłów. Nie mogą
one być jednak narażane na działanie gazów, oparów lub pyłów, które wpływają na ich
bezpieczeństwo użytkowe np. w wyniku
• Korozja
• Zniszczenia powłoki ochronnej
• Niszczenia materiału uszczelniającego
itd.
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5.6 Silniki i silniki z hamulcem kategorii 2G, 2D i 2GD
5.6.1 Wskazówki ogólne

Silnik SEW-EURODRIVE w wersji z ochroną przeciwwybuchową lub w wersji z ochroną
przed wybuchem pyłów serii eDR, eDT i eDV przeznaczone są do eksploatacji w nastę-
pujących strefach. 

5.6.2 Hamulce z klasą ochrony przeciwwybuchowej - zamknięcie hermetyczne "d"
Oprócz tego SEW-EURODRIVE oferuje dla stref zagrożonych wybuchem hamulce
o decydującej klasie ochrony "d" zgodnie z EN 50018 lub EN 60079-1. Zamknięcie her-
metyczne odnosi się w silnikach z hamulcem wyłącznie do komory hamulca. Silnik oraz
skrzynka zaciskowa hamulca wykonane są w klasie ochrony przeciwwybuchowej "e".

5.6.3 Skrzynki zaciskowe
Skrzynki zaciskowe posiadają niezależne od danej kategorii rodzaje zabezpieczeń. 

5.6.4 Oznaczenie "X"
Jeśli za numerem potwierdzenia na świadectwie zgodności i kontroli WE znajduje się
oznaczenie "X", wskazuje to na zamieszczenie w poświadczeniu szczególnych warun-
ków koniecznych dla bezpiecznego użytkowania tych silników.

5.6.5 Klasy temperaturowe
Te silniki przeznaczone są dla klas temperaturowych T3 lub T4. Klasę temperaturową
należy odczytać z tabliczki znamionowej lub ze świadectwa zgodności albo kontroli WE,
które załączone są do każdego silnika.

Kategorie silnika Strefa zastosowania

2G Zastosowanie w strefie 1, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów budowla-
nych dla grupy urządzeń II, kategorii 2G. 

2D Zastosowanie w strefie 21, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów budowla-
nych dla grupy urządzeń II, kategorii 2D 

2GD Zastosowanie w strefie 1 lub strefie 21, z uwzględnieniem odpowiednich przepi-
sów budowlanych dla grupy urządzeń II, kategorii 2GD

Kategorie silnika Stopień ochrony

2G IP54

2D IP65

2GD IP65
I
S
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Silniki i silniki z hamulcem kategorii 2G, 2D i 2GD
5.6.6 Temperatura na powierzchni
Temperatura na powierzchni wynosi maksymalnie 120 °C Temperaturę na powierzchni
należy odczytać z tabliczki znamionowej lub ze świadectwa zgodności albo kontroli WE. 

5.6.7 Zabezpieczenie przed niedopuszczalnie wysokimi temperaturami na powierzchni
Klasa ochrony przeciwwybuchowej zwiększonego bezpieczeństwa wymaga, aby silnik
został wyłączony, zanim osiągnie maksymalną dopuszczalną temperaturę na powierzchni.
Ochronna silnika może być aktywowana przez wyłącznik ochronny silnika lub czujnik
temperatury o oporności rosnącej wraz z temperaturą. Informacje o rodzaju ochrony sil-
nika należy odczytać ze świadectwa zgodności WE.

5.6.8 Ochrona wyłącznie przy pomocy wyłącznika ochronnego silnika
Podczas instalacji wyłącznika ochronnego silnika wg EN 60947 należy przestrzegać
poniższych informacji:
• Dla kategorii 2G i 2GD: Czas zadziałania wyłącznika ochronnego silnika musi być

dla wymienionego na tabliczce znamionowej stosunku prądu rozruchowego IA/IN
krótszy, niż czas nagrzewania się silnika tE.

• W razie zaniku fazy wyłącznik ochronny silnika musi dokonać natychmiastowego
odłączenia silnika.

• Wyłącznik ochronny silnika musi posiadać zezwolenie właściwej instytucji oraz być
opatrzony odpowiednim numerem kontrolnym.

• Wyłącznik ochronny silnika musi być ustawiony na prąd znamionowy silnika zgodnie
z tabliczką znamionową lub świadectwem kontroli WE.

5.6.9 Ochrona wyłącznie przy pomocy oporowego czujnika temperatury o oporności rosnącej wraz 
z temperaturą (TF)

Analizę dla oporowego czujnika temperatury należy wykonać za pomocą odpowied-
niego urządzenia. Przestrzegać obowiązujących przepisów instalacyjnych.

5.6.10 Zabezpieczenie przy pomocy wyłącznika ochronnego silnika oraz dodatkowego oporowego 
czujnika temperatury

Warunki wymienione dla ochrony silnika wyłącznie przy pomocy wyłącznika ochron-
nego silnika obowiązują również i w tym przypadku. Ochrona za pomocą oporowego
czujnika temperatury o oporności rosnącej wraz z temperaturą (TF) stanowi jedynie
zabezpieczenie dodatkowe, które nie ma znaczenia dla zastosowań w warunkach
zagrożenia wybuchowego.

WSKAZÓWKI DOT. OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
Przed uruchomieniem konieczne jest sprawdzenie skuteczności zainstalowanych
urządzeń ochronnych.
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5.6.11 Przyłącze silnikowe
W przypadku silników z płytą zaciskową ze szczelinami [1] zgodnie z wytyczną 94/9/WE
(patrz poniższa ilustracja) do podłączenia silnika wolno stosować tylko końcówki kab-
lowe [3] zgodne z DIN 46295. Końcówki kablowe [3] mocowane są za pomocą nakrętek
zaciskowych z wbudowanym pierścieniem sprężynowym [2].

Jako alternatywne podłączenie dopuszczalny jest lity drut o przekroju okrągłym, którego
średnica będzie odpowiadać szerokości szczeliny (→ poniższa tabela).

Podczas podłączania przewodu sieciowego należy uwzględnić dopuszczalne
dystanse izolacyjne. 

Wielkość silnika
Szerokość szczeliny 

sworznia
[mm]

Moment dociągający
nakrętki zaciskowej

[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

I
S

Instrukcja obsługi – Silniki trójfazowe, asynchroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej



5Instalacja elektryczna
Silniki i silniki z hamulcem kategorii 2G, 2D i 2GD
5.6.12 Podłączenie silnika

Następujące schematy połączeń można zamówić w SEW-EURODRIVE po podaniu
numeru zamówieniowego silnika (patrz rozdział "Klucz identyfikacyjny, tabliczka zna-
mionowa"):

Sprawdzić 
przekroje

Sprawdzić przekroje przewodów zgodnie z prądem znamionowym silnika, obowiązują-
cymi przepisami instalacyjnymi i wymogami w miejscu zastosowania.

Sprawdzić 
podłączenie 
uzwojenia

Sprawdzić podłączenie uzwojenia w skrzynce zaciskowej i w razie potrzeby dokręcić
(→ Przestrzegać momentu dociągającego).

Przyłącze 
silnikowe

W przypadku silników wielkości 63 należy przymocować przewody doprowadzające
zgodnie ze schematem połączeń do listwy zaciskowej ze sprężynami naciągowymi.
Przewód ochronny powinien być tak zamocowany na złączu przewodu ochronnego, aby
końcówka kablowa i materiał obudowy oddzielone były za pomocą podkładki:

WSKAZÓWKA
Prosimy uwzględnić koniecznie aktualny schemat połączeń! Jeśli brak jest tego doku-
mentu, wówczas nie wolno podłączać ani uruchamiać silnika. 

Seria Liczba biegunów
Przynależny schemat połączeń

(Nazwa / Numer)
X = znacznik dla wersji

eDR 63 4, 6 DT14 / 08 857 X 03

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

eDT z hamulcem BC 4 AT101 / 09 861 X 04

Ö-połączenie Õ-połączenie Przyłącze przewodu 
ochronnego

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14

WSKAZÓWKA
Nie dopuścić do zanieczyszczenia skrzynki zaciskowej i chronić przed wilgocią. Niewy-
korzystane wloty przewodów oraz skrzynkę należy odpowiednio zaślepić, stosując się
do zaleceń stopnia ochrony IP silnika.
Instrukcja obsługi – Silniki trójfazowe, asynchroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej
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Czujnik temperatury TF

Opornikowe czujniki temperatury odpowiadają DIN 44082.
Kontrolny pomiar oporności (miernik z U ≤ 2,5 V lub I < 1 mA):
• Normalne wartości pomiarowe: 20...500 Ω, oporność ciepłego czujnika > 4000 Ω 
W przypadku korzystania z czujnika temperatury dla termicznej kontroli, należy w celu
zachowania skutecznej izolacji obwodu czujnika temperatury aktywować funkcję oceny
czujnika. W przypadku nadwyżki temperatury powinna zadziałać termiczna funkcja
ochronna.

5.6.13 Podłączenie hamulca
Hermetyczny hamulec BC (Ex de) zwalniany jest elektrycznie. Proces hamowania
odbywa się w sposób mechaniczny po wyłączeniu napięcia.

Sprawdzenie 
szczelin przeciw-
zapłonowych

Przed podłączeniem należy skontrolować szczeliny przeciwzapłonowe zamkniętego
hermetycznie hamulca pod kątem występowania uszkodzeń.

Sprawdzenie 
przekrojów

Przekroje przewodów przyłączeniowych hamulca muszą mieć odpowiednią wielkość,
aby zagwarantować działanie hamulca (patrz rozdział "Dane techniczne", ustęp "Prądy
robocze").

Podłączenie 
hamulca

Prostownik hamulca SEW-EURODRIVE instalowany i podłączany jest zgodnie z załą-
czonym schematem w szafie rozdzielczej poza strefą zagrożoną wybuchem. Podłączyć
przewody pomiędzy prostownikiem a oddzielną skrzynką zaciskową hamulca na silniku.

Podłączenie 
elektryczne

Skrzynka zaciskowa hamulca wykonana jest w klasie ochrony przeciwwybuchowej "e".
Maksymalnie możliwy przekrój do podłączenia do zacisków sprężynowych wynosi
2,5 mm2.

5.6.14 Szczególne warunki eksploatacji hamulca BC
Wartości szczeliny hamulca BC różnią się od wartości podanych w tabeli 1 dla normy
EN 60079-1. Szczelinę przeciwzapłonową można dostosowywać wyłącznie w oparciu
o wymiary szczeliny, które ustalone zostały przy odbiorze technicznym hamulca.
W razie konieczności, informacje na temat dopuszczalnych wymiarów oraz tolerancji
można uzyskać w firmie SEW-EURODRIVE.

UWAGA!
Uszkodzenie czujnika temperatury wskutek zbyt wysokiego napięcia. 
Możliwe zniszczenie czujnika temperatury.
• Nie przykładać napięcia > 30 V. 
I
S
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5.7 Silniki i silniki z hamulcem kategorii 3G, 3D i 3GD
5.7.1 Wskazówki ogólne

Silnik SEW-EURODRIVE w wersji z ochroną przeciwwybuchową lub w wersji z ochroną
przed wybuchem pyłów serii DR 63, DT, DTE, DV i DVE przeznaczone są do eksploa-
tacji w następujących strefach. 

5.7.2 Klasa ochronna IP54
Silniki SEW-EURODRIVE kategorii 3G, 3D i 3GD posiadają w stanie fabrycznym co naj-
mniej klasę ochronną IP54.

5.7.3 Użytkowanie przy wysokich temperaturach otoczenia
Jeśli na tabliczce znamionowej zaznaczono, że silniki mogą by eksploatowane w tempe-
raturze otoczenia > 50 °C (standard: 40 °C), wówczas należy koniecznie pamiętać, aby
zastosowane przewody i wloty przewodów były odpowiednie dla temperatur ≥ 90 °C.

5.7.4 Klasa temperaturowa / temperatura na powierzchni
Silniki wykonane są w wersji dla klasy temperaturowej T3 oraz dla maksymalnej tempe-
ratury na powierzchni wynoszącej 120 °C lub 140 °C.

5.7.5 Zabezpieczenie przed niedopuszczalnie wysokimi temperaturami na powierzchni
Silniki w wersji z ochroną przeciwwybuchową kategorii 3G, 3D i 3GD gwarantują bez-
pieczne użytkowanie w normalnych warunkach roboczych. W razie przeciążenia silnik
musi zostać bezpiecznie odłączony, aby uniknąć niedopuszczalnie wysokich tempe-
ratur na powierzchni.
Ochronna silnika może być aktywowana przez wyłącznik ochronny silnika lub czujnik
temperatury o oporności rosnącej wraz z temperaturą. Zależne od ochrony silnika
dopuszczalne tryby pracy wymienione zostały w rozdziale "Dopuszczalne tryby pracy"
(→ str. 46). Silniki z hamulcem i silniki ze zmienną liczbą biegunów kategorii 3G, 3D i
3GD wyposażone są przez SEW-EURODRIVE fabrycznie w oporowy czujnik tempera-
tury o oporności rosnącej wraz z temperaturą (TF).

Kategorie silnika Strefa zastosowania

3G Zastosowanie w strefie 2, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów budowla-
nych dla grupy urządzeń II, kategorii 3G. 

3D Zastosowanie w strefie 22, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów budowla-
nych dla grupy urządzeń II, kategorii 3D 

3GD Zastosowanie w strefie 2 lub strefie 22, z uwzględnieniem odpowiednich przepi-
sów budowlanych dla grupy urządzeń II, kategorii 3GD
Instrukcja obsługi – Silniki trójfazowe, asynchroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej
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5.7.6 Ochrona wyłącznie przy pomocy wyłącznika ochronnego silnika
Podczas instalacji wyłącznika ochronnego silnika wg EN 60947 przestrzegaj poniższych
informacji:
• W razie zaniku fazy wyłącznik ochronny silnika musi dokonać natychmiastowego

odłączenia silnika.
• Wyłącznik ochronny silnika musi być ustawiony na prąd znamionowy silnika zgodnie

z tabliczką znamionową.
• Silniki ze zmienną liczbą biegunów należy zabezpieczyć za pomocą wzajemnie

blokowanych wyłączników ochronnych silnika dla każdej liczby biegunów.

5.7.7 Ochrona wyłącznie przy pomocy oporowego czujnika temperatury o oporności rosnącej wraz 
z temperaturą (TF)

Analizę dla oporowego czujnika temperatury należy wykonać za pomocą odpowied-
niego urządzenia. Przestrzegać obowiązujących przepisów instalacyjnych.

5.7.8 Zabezpieczenie przy pomocy wyłącznika ochronnego silnika oraz dodatkowego oporowego 
czujnika temperatury

Warunki wymienione dla ochrony silnika wyłącznie przy pomocy wyłącznika ochron-
nego silnika obowiązują również i w tym przypadku. Ochrona za pomocą oporowego
czujnika temperatury o oporności rosnącej wraz z temperaturą (TF) stanowi jedynie
zabezpieczenie dodatkowe, które nie ma znaczenia dla zastosowań w warunkach
zagrożenia wybuchowego.

WSKAZÓWKI DOT. OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
Przed uruchomieniem konieczne jest sprawdzenie skuteczności zainstalowanych
urządzeń ochronnych.
I
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5.7.9 Podłączenie silnika

Następujące schematy połączeń można zamówić w SEW-EURODRIVE po podaniu
numeru zamówieniowego silnika (patrz rozdział "Oznaczenie typu, tabliczka znamionowa"):

Sprawdzić 
przekroje

Sprawdzić przekroje przewodów zgodnie z prądem znamionowym silnika, obowiązują-
cymi przepisami instalacyjnymi i wymogami w miejscu zastosowania.

Sprawdzić 
podłączenie 
uzwojenia

Sprawdzić podłączenie uzwojenia w skrzynce zaciskowej i w razie potrzeby dokręcić.

Przyłącze 
silnikowe

W zależności od wielkości i rodzaju podłączenia elektrycznego, silniki dostarczane są
i podłączane w różnych kombinacjach. Przestrzegać rodzaju zasilania podanego
w poniższej tabeli. 

Podczas podłączania przewodu sieciowego należy uwzględnić dopuszczalne dystanse
izolacyjne.

WSKAZÓWKA
Prosimy uwzględnić koniecznie aktualny schemat połączeń! Jeśli brak jest tego doku-
mentu, wówczas nie wolno podłączać ani uruchamiać silnika. 

Seria Liczba biegunów Połączenie
przynależny schemat połączeń

(Nazwa / Numer)
X = znacznik dla wersji

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 z połączeniem w układzie 
Dahlandera

Õ / Ö Ö DT33 / 08 799 X 6

Õ Ö / Õ Õ DT53 / 08 739 X 1

wszystkie silniki przełączane bie-
gunowo z oddzielnym uzwojeniem

Õ / Õ DT43 / 08 828 X 7

Ö / Õ DT45 / 08 829 X 7

Õ / Ö DT48 / 08 767 X 3

Seria Podłączenie

DR63 Przyłącze silnikowe z listwą zaciskową ze 
sprężynami naciągowymi

DT, DV, DTE, DVE Przyłącze silnikowe poprzez płytę zaciskową
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Przyłącze 
silnikowe z listwą 
zaciskową ze 
sprężynami 
naciągowymi

W przypadku silników wielkości 63 należy przymocować przewody doprowadzające
zgodnie ze schematem połączeń do listwy zaciskowej ze sprężynami naciągowymi.
Przewód ochronny powinien być tak zamocowany na złączu przewodu ochronnego, aby
końcówka kablowa i materiał obudowy oddzielone były za pomocą podkładki:

Ö-Połączenie Õ-Połączenie Przyłącze przewodu 
ochronnego

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14
I
S
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Podłączenie silnika 
poprzez skrzynkę 
zaciskową

• Zgodnie z załączonym schematem
• Kontrola przekroju kabla
• Właściwie przyporządkować mostki zaciskowe
• Mocno dokręcić przyłącza i przewody ochronne
• W skrzynce zaciskowej: sprawdzić i ewentualnie dociągnąć przyłącza uzwojenia

Położenie mostków zaciskowych w przypadku Õ-połączenia

Położenie mostków zaciskowych w przypadku Ö-połączenia

Wielkość silnika DT.71-DV.225: 

[1] Mostek zaciskowy
[2] Trzpień przyłączeniowy
[3] Nakrętka kołnierzowa

[4] Płytka zaciskowa
[5] Przyłącze po stronie klienta
[6] Przyłącze po stronie klienta z rozdzielnym kablem przyłączeniowym

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]

WSKAZÓWKA
Nie dopuścić do zanieczyszczenia skrzynki zaciskowej i chronić przed wilgocią. Niewy-
korzystane wloty przewodów oraz skrzynkę należy odpowiednio zaślepić, stosując się
do zaleceń stopnia ochrony IP silnika.
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Przyłącze 
silnikowe 
w skrzynce 
zaciskowej

W zależności od rodzaju podłączenia elektrycznego, silniki dostarczane są i podłączane
w różnych kombinacjach. Mostki zaciskowe rozmieścić zgodnie ze schematem i przy-
kręcić je. Przestrzegać momentów dociągających podanych w poniższych tabelach. 
Wyszczególnione wersje obowiązują w trybie pracy S1 dla napięć i częstotliwości stan-
dardowych podanych w katalogu. Wersje odbiegające od tych specyfikacji mogą być
wyposażone w inne przyłącza, np. o innej średnicy trzpienia przyłączeniowego i/lub
obejmować inne podzespoły przy dostawie. Szczegółowe informacje na temat danych
wersji przedstawione są na kolejnych stronach.

Wielkość silnika DT.71-DV.100: 

Trzpień 
przyłącze-

niowy

Moment dociąga-
jący nakrętki 
sześciokątnej 

Podłącze-
nie przez 

klienta

Wersja Rodzaj 
zasilania

Zakres dostawy Trzpień 
przyłącze-
niowy PE

Wersja

á Przekrój á

M4 1,6 Nm ≤ 1,5 mm2 1a Drut jednolity
Końcówki izo-
lacyjne żył

Mostki zaciskowe 
zamontowane

M5

4a

≤ 6 mm2 1b Oczkowa 
końcówka 
kablowa

Mostki zaciskowe 
zamontowane

4b
≤ 6 mm2 2 Oczkowa koń-

cówka kablowa
Drobne części przyłą-
czeniowe w torebce

M5 2,0 Nm ≤ 2,5 mm2 1a Drut jednolity
Końcówki izola-
cyjne żył

Mostki zaciskowe 
zamontowane 4a

≤ 16 mm2 1b Oczkowa koń-
cówka kablowa

Mostki zaciskowe 
zamontowane

4b≤ 16 mm2 2 Oczkowa koń-
cówka kablowa

Drobne części przyłą-
czeniowe w torebce

M6 3,0 Nm ≤ 35 mm2 3 Oczkowa koń-
cówka kablowa

Drobne części przyłą-
czeniowe w torebce

Wielkość silnika DV.112-DV.132S

Trzpień 
przyłącze-

niowy

Moment dociąga-
jący nakrętki 
sześciokątnej 

Podłącze-
nie przez 

klienta

Wersja Rodzaj 
zasilania

Zakres dostawy PE-
trzpień 

przyłącze-
niowy

Wersja

á Przekrój á

M5 2,0 Nm ≤ 2,5 mm2 1a Drut jednolity
Końcówki izo-
lacyjne żył

Mostki zaciskowe 
zamontowane

M5

4a

≤ 16 mm2 1b Oczkowa 
końcówka 
kablowa

Mostki zaciskowe 
zamontowane

4b≤ 16 mm2 2 Oczkowa koń-
cówka kablowa

Drobne części przyłą-
czeniowe w torebce

M6 3,0 Nm ≤ 35 mm2 3 Oczkowa koń-
cówka kablowa

Drobne części przyłą-
czeniowe w torebce

Wielkość silnika DV.132M-DV.160M

Trzpień 
przyłącze-

niowy

Moment dociąga-
jący nakrętki 
sześciokątnej 

Podłącze-
nie przez 

klienta

Wersja Rodzaj 
zasilania

Zakres dostawy PE-
trzpień 

przyłącze-
niowy

Wersja

á Przekrój á

M6 3,0 Nm ≤ 35 mm2 3 Oczkowa 
końcówka 
kablowa

Drobne części przyłą-
czeniowe w torebce M8 5

M8 6,0 Nm ≤ 70 mm2 3 Oczkowa koń-
cówka kablowa

Drobne części przyłą-
czeniowe w torebce M10 5
I
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Wielkość silnika DV.160L-DV.225

Trzpień 
przyłącze-

niowy

Moment dociąga-
jący nakrętki 
sześciokątnej 

Podłącze-
nie przez 

klienta

Wersja Rodzaj 
zasilania

Zakres dostawy PE-
trzpień 

przyłącze-
niowy

Wersja

á Przekrój á

M8 6,0 Nm ≤ 70 mm2 3 Oczkowa 
końcówka 
kablowa

Drobne części 
przyłączeniowe 
w torebce

M8 5

M10 10 Nm ≤ 95 mm2 3 Oczkowa koń-
cówka kablowa

Drobne części 
przyłączeniowe 
w torebce

M10 5

M12 15,5 Nm ≤ 95 mm2 3 Oczkowa koń-
cówka kablowa

Części 
przyłączeniowe 
zamontowane

M10 5

Wielkość silnika DV.250L-DV.280

Trzpień 
przyłącze-

niowy

Moment dociąga-
jący nakrętki 
sześciokątnej 

Podłącze-
nie przez 

klienta

Wersja Rodzaj 
zasilania

Zakres dostawy PE-
trzpień 

przyłącze-
niowy

Wersja

á Przekrój á

M10 10 Nm ≤ 95 mm2 3 Oczkowa 
końcówka 
kablowa

Drobne części 
przyłączeniowe 
w torebce

M10 5

M12 15,5 Nm ≤ 95 mm2 3 Oczkowa koń-
cówka kablowa

Części 
przyłączeniowe 
zamontowane

M10 5
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Wersja 1a

88866955

[1] Zewnętrzne przyłącze 
[2] Trzpień przyłączeniowy
[3] Nakrętka kołnierzowa
[4] Mostek zaciskowy
[5] Płytka przyłącza
[6] Przyłącze uzwojenia z zaciskiem przyłączeniowym

M4: > 1.5 mm2

[1]

[2]
[1]

[3]

[5]

[6]

[4]≥ 8 - < 10 mm

M5: > 2.5 mm2M
I
S
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Wersja 1b

Wersja 2

88864779

[1] Zewnętrzne przyłącze z oczkowymi końcówkami kablowymi np. wg DIN 46237 lub DIN 46234
[2] Trzpień przyłączeniowy
[3] Nakrętka kołnierzowa
[4] Mostek zaciskowy
[5] Płytka przyłącza
[6] Przyłącze uzwojenia z zaciskiem przyłączeniowym

[1]

[2] [1]

[3]

[5]

[6]

[4]

185439371

[1] Trzpień przyłączeniowy
[2] Podkładka sprężysta
[3] Płytka przyłącza
[4] Przyłącze uzwojenia
[5] Górna nakrętka
[6] Podkładka
[7] Zewnętrzne przyłącze z oczkowymi końcówkami kablowymi np. wg DIN 46237 lub DIN 46234
[8] Dolna nakrętka

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
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Wersja 3

Wersja 4a

199641099

[1] Zewnętrzne przyłącze z oczkowymi końcówkami kablowymi np. wg DIN 46237 lub DIN 46234
[2] Trzpień przyłączeniowy
[3] Górna nakrętka
[4] Podkładka
[5] Mostek zaciskowy
[6] Dolna nakrętka 
[7] Przyłącze uzwojenia z oczkową końcówką kablową
[8] Podkładka ząbkowana

[5]

[7]

[6]

[2] [1]

[3]

[4]

[8]

1139606667

[1] Skrzynka zaciskowa
[2] Kabłąk zaciskowy
[3] Przewód PE
[4] Podkładka sprężysta
[5] Śruba

[2]

[2]

[3]

[2]

[4]

[5]

[1]

[3]

[1]

[4]

[5]

[2]
I
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Wersja 4b

1583271179

[1] Skrzynka zaciskowa
[2] Kabłąk zaciskowy
[3] Przewód PE z końcówką kablową
[4] Podkładka sprężysta
[5] Śruba

[2]

[3]

[2]

[4]

[1]

[3]

[1][2]

[2]

[3]

[2]

[4]

[5]

[1]

[3]

[1]

[4]
[5]

[2]
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Wersja 5

1139608587

[1] Nakrętka sześciokątna
[2] Podkładka
[3] Przewód PE z końcówką kablową
[4] Podkładka ząbkowana
[5] Śruba dwustronna
[6] Skrzynka zaciskowa

[1]

[1]

[5]

[5]

[4]

[3]

[6]

[2]

[2]

[4]

[3]

[6]
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Czujnik temperatury TF

Opornikowe czujniki temperatury odpowiadają DIN 44082.
Kontrolny pomiar oporności (miernik z U ≤ 2,5 V lub I < 1 mA):
• Normalne wartości pomiarowe: 20...500 Ω, oporność ciepłego czujnika > 4000 Ω 
W przypadku korzystania z czujnika temperatury dla termicznej kontroli, należy w celu
zachowania skutecznej izolacji obwodu czujnika temperatury aktywować funkcję oceny
czujnika. W przypadku nadwyżki temperatury powinna zadziałać termiczna funkcja
ochronna.

UWAGA!
Uszkodzenie czujnika temperatury wskutek zbyt wysokiego napięcia. 
Możliwe zniszczenie czujnika temperatury.
• Nie przykładać napięcia > 30 V. 
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5.7.10 Podłączenie hamulca
Hamulec BMG/BM zwalniany jest elektrycznie. Proces hamowania odbywa się w spo-
sób mechaniczny po wyłączeniu napięcia.

Przestrzegać 
wartości 
granicznych dla 
dopuszczalnej 
pracy

Sprawdzić 
działanie hamulca

Przed uruchomieniem należy skontrolować sprawność hamulca, aby uniknąć ścierania
okładzin hamulcowych i związanego z tym niedopuszczalnego rozgrzewania się
hamulca.

Sprawdzić 
przekroje

Przekroje przewodów przyłączeniowych hamulca muszą mieć odpowiednią wielkość,
aby zagwarantować działanie hamulca (patrz rozdział "Dane techniczne", ustęp "Prądy
robocze").

Podłączenie 
prostownika 
hamulca

Prostownik hamulca SEW-EURODRIVE lub układ sterowania hamulca w zależności od
wersji i działania instalowany jest i podłączany zgodnie z załączonym schematem.
W przypadku kategorii 3G i 3GD, instalacja prostownika hamulca lub układu sterowania
hamulca dozwolona jest w szafie sterowniczej poza strefą ochrony przeciwwybuchowej.
W przypadku kategorii 3D dopuszczalna jest instalacja w szafie sterowniczej poza
strefą ochrony przeciwwybuchowej oraz w skrzynce zaciskowej silnika. 

Podłączanie mikro-
przełącznika

Do podłączenia mikroprzełącznika należy zastosować się do informacji podanych w roz-
dziale "Podłączanie mikroprzełącznika" (→ str. 45).

5.7.11 Podłączanie zewnętrznego wentylatora VE
Silniki kategorii II3D mogą być opcjonalnie wyposażone w wentylator zewnętrzny.
Wskazówki na temat podłączania i bezpiecznej eksploatacji zawarte są w instrukcji
obsługi wentylatora zewnętrznego VE. 

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu wskutek przekroczenia maksymalnie dopuszczalnej
pracy hamulca podczas każdego procesu hamowania. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Maksymalnie dopuszczalna praca hamulca podczas każdego procesu hamowania

nie może być w żadnym razie przekroczona, nawet podczas hamowania awaryjnego. 
• Należy bezwzględnie przestrzegać wartości granicznych dla dopuszczalnej pracy

(rozdział "Dopuszczalna praca hamulca" (→ str. 106)).
• Producent urządzenia jest odpowiedzialny za to, aby na bazie przepisów projekto-

wania SEW-EURODRIVE i danych dot. hamowania w publikacji "Praktyka w tech-
nice napędowej, tom 4" urządzenie było odpowiednio zwymiarowane.
I
S

Instrukcja obsługi – Silniki trójfazowe, asynchroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej



5Instalacja elektryczna
Asynchroniczne serwomotory kategorii 3D
5.8 Asynchroniczne serwomotory kategorii 3D
5.8.1 Wskazówki ogólne

Silnik SEW-EURODRIVE w wersji z ochroną przeciwwybuchową lub w wersji z ochroną
przed wybuchem pyłów serii CT i CV przeznaczone są do eksploatacji w następujących
strefach. 

5.8.2 Klasa ochronna IP54
Silniki SEW-EURODRIVE kategorii II3D posiadają w stanie fabrycznym co najmniej
klasę ochronną IP54.

5.8.3 Użytkowanie przy wysokich temperaturach otoczenia
Jeśli na tabliczce znamionowej zaznaczono, że silniki mogą by eksploatowane w tempe-
raturze otoczenia > 50 °C (standard: 40 °C), wówczas należy koniecznie pamiętać, aby
zastosowane przewody i wloty przewodów były odpowiednie dla temperatur ≥ 90 °C.

5.8.4 Klasa temperaturowa / temperatura na powierzchni
Maksymalna temperatura na powierzchni wynosi, w zależności od wersji, 120 °C lub
140 °C.

5.8.5 Klasy prędkości obrotowej
Silnik wykonane są w klasach prędkości obrotowych 1200 obr./min, 1700 obr./min,
2100 obr./min i 3000 obr./min (patrz rozdział "Tryby pracy i wartości graniczne").

5.8.6 Niedopuszczalnie wysokie temperatury
Silniki w wersji przeciwwybuchowej kategorii II3D gwarantują bezpieczne użytkowanie
w normalnych warunkach roboczych. W razie przeciążenia silnik musi zostać bez-
piecznie odłączony, aby uniknąć niedopuszczalnie wysokich temperatur.

Kategorie silnika Strefa zastosowania

3D Zastosowanie w strefie 22, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów 
budowlanych dla grupy urządzeń II, kategorii 3D 
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5.8.7 Zabezpieczenie przed nadwyżką temperatury
W celu niedopuszczenia do przekroczenia dopuszczalnej temperatury granicznej, asyn-
chroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej serii CT i CV wyposażone zostały
w oporowy czujnik temperatury (TF). W przypadku instalacji z oporowym czujnikiem tem-
peratury o oporności rosnącej wraz z temperaturą należy pamiętać, że analiza czujnika
powinna odbywać się za pomocą dopuszczonego do tego celu urządzenia a tym samym
spełniać wytyczną 94/9/WE. Przestrzegać obowiązujących przepisów instalacyjnych.

5.8.8 Podłączenie silnika

Następujące schematy połączeń można zamówić w SEW-EURODRIVE po podaniu
numeru zamówieniowego silnika (patrz rozdział "Oznaczenie typu, tabliczka znamionowa"):

Sprawdzić 
przekroje

Sprawdzić przekroje przewodów zgodnie z prądem znamionowym silnika, obowiązują-
cymi przepisami instalacyjnymi i wymogami w miejscu zastosowania.

Sprawdzić 
podłączenie 
uzwojenia

Sprawdzić podłączenie uzwojenia w skrzynce zaciskowej i w razie potrzeby dokręcić.

WSKAZÓWKA
Prosimy uwzględnić koniecznie aktualny schemat połączeń! Jeśli brak jest tego doku-
mentu, wówczas nie wolno podłączać ani uruchamiać silnika. 

Seria Liczba biegunów Połączenie
przynależny schemat połączeń

(Nazwa / Numer)
X = znacznik dla wersji

CT, CV 4 Ö / Õ DT13 / 08 798 X 6

WSKAZÓWKA
Nie dopuścić do zanieczyszczenia skrzynki zaciskowej i chronić przed wilgocią. Niewy-
korzystane wloty przewodów oraz skrzynkę należy odpowiednio zaślepić, stosując się
do zaleceń stopnia ochrony IP silnika.
I
A
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Przyłącze 
silnikowe

Momenty 
dociągające 

Przewody i mostki zaciskowe rozmieścić zgodnie ze schematem i przykręcić je.
Przestrzegać momentów dociągających podanych w poniższej tabeli.

Czujnik temperatury TF

Opornikowe czujniki temperatury odpowiadają DIN 44082.
Kontrolny pomiar oporności (miernik z U ≤ 2,5 V lub I < 1 mA):
• Normalne wartości pomiarowe: 20...500 Ω, oporność ciepłego czujnika > 4000 Ω 
W przypadku korzystania z czujnika temperatury dla termicznej kontroli, należy w celu
zachowania skutecznej izolacji obwodu czujnika temperatury aktywować funkcję oceny
czujnika. W przypadku nadwyżki temperatury powinna zadziałać termiczna funkcja
ochronna.

[1] Zewnętrzne przyłącze z oczkowymi końcówkami kablowymi np. wg DIN 46237 lub DIN 46234
[2] Trzpień przyłączeniowy
[3] Górna nakrętka
[4] Podkładka
[5] Mostek zaciskowy
[6] Dolna nakrętka 
[7] Przyłącze uzwojenia z oczkową końcówką kablową
[8] Podkładka ząbkowana

[5]

[7]

[6]

[2] [1]

[3]

[4]

[8]

Średnice trzpieni przyłączeniowych Moment dociągający nakrętek [Nm]

M4 1.6

M5 2

M6 3

M8 6

M10 10

M12 15.5

M16 30

UWAGA!
Uszkodzenie czujnika temperatury wskutek zbyt wysokiego napięcia. 
Możliwe zniszczenie czujnika temperatury.
• Nie przykładać napięcia > 30 V. 
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5.8.9 Podłączenie hamulca
Hamulec BMG/BM zwalniany jest elektrycznie. Proces hamowania odbywa się w spo-
sób mechaniczny po wyłączeniu napięcia.

Przestrzegać 
wartości 
granicznych dla 
dopuszczalnej 
pracy

Sprawdzić 
działanie hamulca

Przed uruchomieniem należy skontrolować sprawność hamulca, aby uniknąć ścierania
okładzin hamulcowych i związanego z tym niedopuszczalnego rozgrzewania się
hamulca.

Sprawdzić 
przekroje

Przekroje przewodów przyłączeniowych hamulca muszą mieć odpowiednią wielkość,
aby zagwarantować działanie hamulca (patrz rozdział "Dane techniczne", ustęp "Prądy
robocze").

Podłączenie 
prostownika 
hamulca

Prostownik hamulca SEW-EURODRIVE lub układ sterowania hamulca w zależności od
wykonania i działania 
• może znajdować się w skrzynce zaciskowej silnika
• w szafie rozdzielczej poza strefą ochrony przeciwwybuchowej. 
W każdym przypadku przewody pomiędzy napięciem zasilającym, prostownikiem
i przyłączami hamulca należy wykonać zgodnie ze schematem połączeń.

Podłączanie mikro-
przełącznika

Do podłączenia mikroprzełącznika należy zastosować się do informacji podanych w roz-
dziale "Podłączanie mikroprzełącznika" (→ str. 45).

5.8.10 Podłączanie zewnętrznego wentylatora VE
Silniki kategorii II3D mogą być opcjonalnie wyposażone w wentylator zewnętrzny.
Wskazówki na temat podłączania i bezpiecznej eksploatacji zawarte są w instrukcji
obsługi wentylatora zewnętrznego VE. 

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu wskutek przekroczenia maksymalnie dopuszczalnej
pracy hamulca podczas każdego procesu hamowania. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Maksymalnie dopuszczalna praca hamulca podczas każdego procesu hamowania

nie może być w żadnym razie przekroczona, nawet podczas hamowania awaryj-
nego. 

• Należy bezwzględnie przestrzegać wartości granicznych dla dopuszczalnej pracy
(rozdział "Dopuszczalna praca hamulca" (→ str. 106)).

• Producent urządzenia jest odpowiedzialny za to, aby na bazie przepisów projekto-
wania SEW-EURODRIVE i danych dot. hamowania w publikacji "Praktyka w tech-
nice napędowej, tom 4" urządzenie było odpowiednio zwymiarowane.
I
A
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5.9 Podłączanie mikroprzełącznika
Mikroprzełącznik należy podłączać w oparciu o schemat instalacyjny 09 825 xx 08 dla
danego napędu.
Mikroprzełącznik powinien być zasilany za pośrednictwem obwodu prądowego o ogra-
niczonym natężeniu.
W przypadku eksploatacji w strefie występowania łatwopalnej mieszanki powietrzno-
gazowej, należy zastosować się do wymogów normy EN 60079-15. Ograniczenie zasi-
lania energią zależy od wykorzystywanej mieszanki powietrzno-gazowej i należy je zre-
alizować zgodnie z wymogami dla grupy przeciwwybuchowej IIA, IIB lub IIC.
W przypadku mieszanki pyłowo-powietrznej należy spełnić wymogi normy EN 61241-11.
Zasilanie powinno być zgodne z minimalnym poziomem zabezpieczenia "ic" zgodnie
z EN 60079-11. Wybór grupy przeciwwybuchowej powinien odbywać się w oparciu o infor-
macje na temat energii zapłonu mieszanki pyłowo-powietrznej, jednakże przy zachowaniu
wymogów grupy IIB.

Kontrola funkcji Kontrola zużycia Kontrola funkcji i zużycia 

[1] Hamulec
[2] Mikroprzełącznik 

MP321-1MS

[1] Hamulec
[2] Mikroprzełącznik 

MP321-1MS

[1] Hamulec
[2] Mikroprzełącznik 

MP321-1MS
[3] Kontrola funkcji
[4] Kontrola zużycia

1145889675 1145887755 1145885835

BN1

BU1

BK

[2]

[1]

BN1

BU1

[2]

[1]
BK

[1]

BN1

BU1

BK

[2]

BK

BN2

BU2

[2]

[3]

[4]
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6 Tryby pracy i wartości graniczne
6.1 Dopuszczalne tryby pracy

6.2 Praca z falownikiem w kategorii 2G i 2GD
6.2.1 Stosowanie silników kategorii 2G i 2 GD

Typ silnika 
i kategoria 
urządzenia

Ochrona przed niedopusz-
czalnie wysokimi temperatu-
rami wyłącznie poprzez

dozwolony tryb pracy

eDT../eDV..
II2G Wyłącznik ochronny silnika • S1

• Niemożliwy ciężki rozruch1)

1) Ciężki rozruch zachodzi wówczas, gdy w normalnych warunkach roboczych odpowiednio dobrany i usta-
wiony wyłącznik ochronny silnika dokonuje wyłączenia już w trakcie rozruchu. Ogólnie mówiąc dzieje się
tak w przypadkach, gdy czas rozruchu trwa dłużej niż czas tE przemnożony przez 1,7.

eDT..BC..
II2G

Oporowy czujnik temperatury 
(TF)

• S1
• S4 / jałowa częstość łączeń zgodna z danymi 

katalogowymi / częstość łączeń pod obciąże-
niem należy obliczyć

• Praca z przetwornicą częstotliwości 
w oparciu o dane 

• Ciężki rozruch1)

eDT../eDV..
II2D

Wyłącznik ochronny silnika
i oporowy czujnik temperatury 
o oporności rosnącej wraz 
z temperaturą (TF)

• S1
• Brak ciężkiego rozruchu1)

• Praca z przetwornicą częstotliwości 
w oparciu o dane

DR/DT(E)/DV(E)
II3GD/II3D Wyłącznik ochronny silnika • S1

• Brak ciężkiego rozruchu1)

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

Oporowy czujnik temperatury 
(TF)

• S1
• S4 / jałowa częstość łączeń zgodna z danymi 

katalogowymi / częstość łączeń pod obciąże-
niem należy obliczyć

• Ciężki rozruch1)

• Praca z przetwornicą częstotliwości 
w oparciu o dane 

• Z urządzeniami łagodnego rozruchu

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
Ogólnie obowiązuje:
• Eksploatacja przetwornic częstotliwości dopuszczona jest z silnikami, które posia-

dają świadectwo zgodności i kontroli WE dla tego rodzaju eksploatacji.
• Eksploatacja wielu silników z jedną przetwornicą częstotliwości jest niedozwolona

dla opisanych tu silników.
• Aby nie dopuścić do przegrzania silnika, należy zaprojektować odpowiednie napię-

cie na płytce zaciskowej silnika. 
• Przy uruchomieniu należy sprawdzić, czy napięcie silnika odpowiada wartości

podanej w świadectwie zgodności i kontroli WE.
• Zbyt niskie napięcie przy silniku prowadzi do zwiększenia poślizgu, wskutek czego

dochodzi do silniejszego nagrzewania się wirnika w silniku.
• Zbyt wysokie napięcie przy silniku prowadzi do podwyższenia natężenia prądu

w stojanie, co z kolei powoduje zwiększenie temperatury w uzwojeniu.
• Praca z przetwornicą częstotliwości przy jednakowym obciążeniu mechanicznym

poprzez obecność natężenia i napięcia tętnienia prowadzi do podwyższenia tempe-
ratury silnika.
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6.2.2 Warunki bezpiecznego użytkowania
Informacje ogólne Przetwornicę częstotliwości zainstaluj poza strefą zagrożoną wybuchem. 

Kombinacja silnika 
i przetwornicy 
częstotliwości

W przypadku silników z ochroną przeciwwybuchową zasilanych z przetwornicy należy
zapewnić następujące warunki:
• Sterowanie: ciągła praca maszyny 
• Znamionowy prąd wyjściowy przetwornicy częstotliwości ≤ dwukrotny prąd znamio-

nowy silnika
• Częstotliwość taktowania > 3 kHz

Termiczna ochrona 
silnika

Termiczna ochrona silnika zapewniona jest w następujący sposób:
• Nadzór temperatury w uzwojeniu za pomocą wbudowanego w uzwojenie termistora

(TF). Nadzór termistora sterowany jest przez jednostkę analizującą, która powinna
spełniać wymogi wytycznej 94/9/WE i posiadać oznaczenie Ex kategorii II(2)G.

• Nadzór prądu silnika zgodnie z wymogami świadectwa zgodności albo kontroli WE.
• Ograniczenie momentu obrotowego silnika zgodnie z wymogami świadectwa zgod-

ności albo kontroli WE. 

Przepięcie na 
zaciskach silnika

Ewentualne przepięcie na zaciskach silnika należy ograniczyć do wartości < 1700 V.
Jest to możliwe, jeśli napięcie wejściowe na przetwornicy ograniczone zostanie do war-
tości 500 V. 
W przypadku eksploatacji zależnej od aplikacji, przy której napęd często pracuje z gene-
ratora, w celu uniknięcia niebezpiecznych przepięć na zaciskach silnika, należy
koniecznie zastosować filtr wyjściowy (filtr sinusowy).
Jeśli w oparciu o wyliczenia nie można jednoznacznie określić napięcia na zaciskach sil-
nika, wówczas po uruchomieniu i możliwie przy obciążeniu znamionowym napędu
należy wykonać pomiar szczytowych skoków napięcia za pomocą odpowiedniego
przyrządu.

Przekładnia W przypadku stosowania regulowanych motoreduktorów możliwe jest występowanie
ograniczeń dla maksymalnej prędkości obrotowej napędu. W przypadku występowania
prędkości obrotowych powyżej 1500 min-1 należy skonsultować się z SEW-EURODRIVE.
Instrukcja obsługi – Silniki trójfazowe, asynchroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej
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6.2.3 Obliczanie napięcia silnika
Na całkowite napięcie silnika przy eksploatacji z falownikiem składają się następujące
elementy:

Usieć Określenie napięcia sieciowego przy użyciu miernika uniwersalnego lub alternatywnie
przez odczyt napięcia obwodu pośredniego (UUZ) w falowniku (Usieć = UUZ/1,35). 

Δ Ufiltr sieciowy Spadek napięcia przechodzącego przez filtr sieciowy zależy od jego budowy. Szczegó-
łowe informacje zawarte są w dokumentacji danego filtra sieciowego. 

Δ Udławik sieciowy W przypadku opcjonalnych dławików sieciowych SEW (ND...), spadek napięcia można
obliczyć na podstawie poniższego wzoru.

Dzięki temu, że opór R jest tak mały w stosunku do indukcji L i można go pominąć, moż-
liwe jest zastosowanie następującego uproszczenia:

Wartość dla indukcyjności L należy pobrać z dokumentacji danego filtra sieciowego.
W przypadku korzystania z dławika sieciowego i / lub filtra sieciowego dostosowanego
do mocy firmy SEW-EURODRIVE można założyć domyślnie spadek napięcia o 5 V
(przy napięciu sieciowym rzędu 400 V).

Ustalanie napięcia 
wejściowego 
falownika

Ustalanie napięcia wejściowego falownika w oparciu o: 
• pomiar napięcia sieciowego lub
• obliczenie napięcia na podstawie wzoru 

lub
• odczyt napięcia obwodu pośredniego w przetwornicy częstotliwości

Δ Uwyjś.filtr Spadek napięcia na filtrze wyjściowym jest wprost proporcjonalny do modulowanej czę-
stotliwości podstawowej na wyjściu oraz do prądu silnika i, w szczególnym przypadku,
należy zwrócić się do producenta filtra wyjściowego o informację na temat wartości
spadku napięcia. Wartość spadku napięcia na filtrach wyjściowych SEW podano
w tabeli "Spadek napięcia na filtrach wyjściowych SEW" (patrz rozdział "Ustawianie
parametrów: Przetwornica częstotliwości kategorii 2G i 2GD").

Dzięki temu, że opór R jest tak mały w stosunku do indukcji L i można go pominąć, moż-
liwe jest zastosowanie następującego uproszczenia:

U U U U UUsilnik sieć filtr sieciowy / dławik FU wyjś.filtr przewód= − + + +(Δ Δ Δ Δ )

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

ΔU I f Ldławik sieciowy = × × × × ×3 2 π

U U U UE FU sieć dławik sieciowy filtr sieciowy_ = − Δ − Δ

ΔU I f L Rwyjś.filtr ( )= × × × × × +3 2 2 2π

ΔU I f Lwyjś.filtr = × × × × ×3 2 π
T
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Δ Uprzewód 
doprowadzający

Spadek napięcia na przewodzie doprowadzającym do silnika zależy od natężenia prądu
silnika oraz od przekroju, długości i tworzywa zastosowanego przewodu. Wartości
spadku napięcia można odczytać z tabeli "Spadek napięcia na kablach silnika" (patrz
rozdział "Ustawianie parametrów: Przetwornica częstotliwości kategorii 2G i 2GD").

UFU Spadek napięcia na falowniku spowodowany jest:
• napięciami na odcinku prostownika
• napięciami na tranzystorach stopnia mocy
• zasadą przetwarzania napięcia sieciowego i napięcia obwodu pośredniego

z powrotem do napięcia pola wirującego
• wartościami czasów zapobiegania nakładaniu się napięć na skutek taktowania

stopnia wyjściowego mocy i wynikającym z tego brakiem płaszczyzn czasowych
napięcia

• metodą modulacji
• stanem obciążenia i poborem energii z kondensatorów obwodów pośrednich
W celu uproszczenia można liczyć się z 7,5 % wartością napięcia sieciowego na wej-
ściu, przy czym wartość ta postrzegana jest jako maksymalnie możliwy spadek napięcia
w falowniku. Pozwala to na przeprowadzenie niezawodnego projektowania. 

WSKAZÓWKA
Na wypadek spadku napięcia nad filtrem wyjściowym, należy poprzez podwyższenie
charakterystyki U/F przeprowadzić kompensację (punkt typowy).
Spadek napięcia w przewodach wyrównywany jest przez kompensację IxR. W przy-
padku przetwornic SEW, wartość ta w trybie "Automatyczny pomiar WŁ." dopasowy-
wana jest przy każdym włączeniu przetwornicy częstotliwości.
Instrukcja obsługi – Silniki trójfazowe, asynchroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej
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6.2.4 Ustalanie punktu typowego silnika
Obliczanie napięcia na zaciskach silnika jest ważnym elementem podczas projekto-
wania. Uzyskane wyniki należy uwzględnić podczas uruchamiania i w razie potrzeby
skorygować, aby nie dopuścić do nagrzewania się silnika wskutek zbyt małej wartości
kompensacji. 

(patrz rozdział "Obliczanie napięcia silnika")

(patrz rozdział "Uruchomienie")

(patrz rozdział "Uruchomienie")

1458069131

fmaks = maksymalna częstotliwość w Hz
fmaks_HF = maksymalna częstotliwość w przypadku zastosowania filtra sinusowego w Hz
fskr = częstotliwość skrajna w Hz
ftyp_HF = punkt typowy w przypadku zastosowania filtra sinusowego w Hz
UE_FU = napięcie wejściowe falownika w V
UA_FU = napięcie wyjściowe falownika w V
Ö UHF = spadek napięcia poprzez filtr sinusowy w V
Ö Uzasil = spadek napięcia poprzez przewód zasilający silnik w V
Ö Udławik sieciowy = spadek napięcia poprzez dławik sieciowy w V
Ö Ufiltr sieciowy = spadek napięcia poprzez filtr sieciowy w V
IE = natężenie prądu w A
LDS = indukcyjność dławika sieciowego w H
RDS = omowa oporność dławika sieciowego w Ω 

U [V]

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

ΔUfiltr sieciowy

U U U UE FU sieć dławik sieciowy filtr sieciowy_ = − Δ − Δ

U UA FU E FU_ _,= ×0 925

ΔUHF

ΔUzasil.

U  = U - U  - Unapięcie na zaciskach silnika A_FU  HF zasil.Δ Δ
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1. Jeśli spełniony zostanie poniższy warunek, wówczas należy zredukować maksy-
malną prędkość obrotową. Przed wykonaniem obliczeń należy zapoznać się z infor-
macjami z rozdziału "Przystosowanie do niższego napięcia silnika" (→ str. 51) lub
"Dobór odpowiedniego uzwojenia stojana" (→ str. 52).

2. Po spełnieniu poniższego warunku należy zapoznać się z informacjami z rozdziału
"Regulacja w przypadku wyższego napięcia sieciowego" (→ str. 53).

3. W przypadku stosowania filtra sinusowego należy zapoznać się z informacjami z roz-
działu "Zastosowanie filtra sinusowego" (→ str. 54), aby obliczyć wartości dla
nowego punktu typowego oraz dla maksymalnej prędkości obrotowej.

6.2.5 Przystosowanie do niższego napięcia silnika
Punkt typowy: uruchomienie odbywa się z wykorzystaniem danych znamionowych
(napięcie znamionowe i częstotliwość znamionowa) silnika.

Przykład: silnik 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUzasil.: 5 V

Maksymalną prędkość obrotową, zgodną ze zredukowanym napięciem na zaciskach
silnika (w tym przypadku powstałą wskutek spadku napięcia w przetwornicy częstotliwo-
ści lub w przewodzie zasilającym silnik) należy zmniejszyć w oparciu o podany poniżej
wzór i odpowiednio ustawić w przetwornicy częstotliwości:

( , )_U U UE FU zasil. napięcie znamionowe silnika× − Δ <0 925

( , )_U U UE FU zasil. napięcie znamionowe silnika× − Δ ≥0 925
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[1] Napięcie wejściowe falownika [3] Charakterystyka silnika 
[2] f_maks [4] Napięcie na zaciskach silnika

f
U
U

fnapięcie na zaciskach silnika

napięcie znamionowe silnika
skrmaks. =  ×

WSKAZÓWKA
Jeśli konieczne jest wykorzystanie pełnego zakresu nastawczego do 50 Hz, wówczas
należy zapoznać się z informacjami z rozdziału "Połączenie w trójką w celu zwiększe-
nia maksymalnej prędkości obrotowej" (→ str. 55).
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6.2.6 Dobór odpowiedniego uzwojenia stojana
Punkt typowy: Wybrać silnik (uzwojenie stojana), którego wartość napięcia znamiono-
wego nie będzie przekraczać obliczonej wartości napięcia na zaciskach silnika. Należy
zwrócić przy tym uwagę, że zmodyfikowane uzwojenie silnika wymaga proporcjonalnie
większego natężenia prądu.
Uruchomienie odbywa się z wykorzystaniem danych znamionowych (napięcie znamio-
nowe i częstotliwość znamionowa) silnika. 

Przykład: silnik 208 / 360 V; 50 Hz; ÖUzasil.: 5 V

Maksymalną prędkość obrotową, zgodną ze zredukowanym napięciem na zaciskach
silnika (spadek napięcia w przetwornicy częstotliwości lub w przewodzie zasilającym
silnik) należy zmniejszyć w oparciu o podany poniżej wzór i odpowiednio ustawić
w przetwornicy częstotliwości: 
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6.2.7 Regulacja w przypadku wyższego napięcia sieciowego
Punkt typowy: uruchomienie odbywa się z wykorzystaniem danych znamionowych
(napięcie znamionowe i częstotliwość znamionowa) silnika. 

Przykład: silnik 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUzasil.: 5 V

Maksymalną prędkość obrotową, zgodną ze zredukowanym napięciem na zaciskach
silnika (spadek napięcia w przetwornicy częstotliwości lub w przewodzie zasilającym
silnik) należy zmniejszyć w oparciu o podany poniżej wzór i odpowiednio ustawić
w przetwornicy częstotliwości: 
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6.2.8 Korzystanie z filtra sinusowego
Punkt typowy: uruchomienie przebiega z wykorzystaniem znamionowego napięcia sil-
nika oraz z wartością dla punktu typowego, obliczoną w oparciu o podany poniżej wzór: 

Przykład: silnik 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUzasil.: 5 V

Maksymalną prędkość obrotową, zgodną ze zredukowanym napięciem na zaciskach
silnika (w tym przypadku powstałą wskutek spadku napięcia w przetwornicy częstotliwo-
ści lub w przewodzie zasilającym silnik) należy zmniejszyć w oparciu o podany poniżej
wzór i odpowiednio ustawić w przetwornicy częstotliwości: 

f
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napięcie znamionowe silnika
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+ ΔUU
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6.2.9 Połączenie w trójkąt w celu zwiększenia maksymalnej prędkości obrotowej
Jeśli konieczne jest wykorzystanie pełnego zakresu nastawczego do 50 Hz, wówczas
do eksploatacji można wykorzystać silnik połączony w trójkąt. Dzięki temu uwzględ-
niany jest ewentualny spadek napięcia pomiędzy siecią zasilającą a zaciskami silnika.
Punkt typowy: Uruchomienie odbywa się z wykorzystaniem danych znamionowych
(napięcie znamionowe i częstotliwość znamionowa) silnika. 

Przykład: silnik 230 / 400 V; 50 Hz; ÖUzasil.: 5 V

Maksymalna prędkość obrotowa określana jest również w tym przypadku poprzez zre-
dukowane napięcie na zaciskach silnika (w tym przypadku powstałą wskutek spadku
napięcia w przetwornicy częstotliwości lub w przewodzie zasilającym silnik) i należy ją
obliczyć w oparciu o podany poniżej wzór, a następnie ustawić w przetwornicy często-
tliwości: 
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WSKAZÓWKA
Przy wyborze odpowiedniego falownika należy uwzględnić zwiększony pobór prądu sil-
nika połączonego w trójkąt.
W przypadku stosowania regulowanych motoreduktorów możliwe jest występowanie
ograniczeń dla maksymalnej prędkości obrotowej napędu. W przypadku występowania
prędkości obrotowych powyżej 1500 min-1 należy skonsultować się z SEW-EURO-
DRIVE.
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6.3 Praca z przetwornicą częstotliwości w kategorii 3G, 3D i 3GD
6.3.1 Stosowanie silników kategorii II3GD

6.3.2 Warunki bezpiecznego użytkowania
Informacje ogólne Przetwornicę częstotliwości zainstaluj poza strefą zagrożoną wybuchem.

Kombinacja silnika 
i przetwornicy 
częstotliwości

• Dla silników kategorii II3G zaleca się wymienione kombinacje silników i przetwornic
częstotliwości. Można zastosować także przetwornice częstotliwości, które pod
względem prądy i napięcia wyjściowego wykazują porównywalne wartości
(EN 60079-15). 

• Dla silników kategorii II3D zaleca się wymienione kombinacje silników i przetwornic
częstotliwości. W przypadku eksploatacji silników kategorii II3D z innymi przetworni-
cami częstotliwości, należy również przestrzegać maksymalnych prędkości obroto-
wych / częstotliwości oraz termicznych granicznych charakterystyk momentu obro-
towego. Ponadto usilnie zaleca się użycie przetwornicy dostosowanej do mocy.

Klasa 
temperaturowa 
i temperatura na 
powierzchni

• Silniki w wersji II3G posiadają oznaczenie klasy temperaturowej T3.
• Silniki w wersji II3D posiadają oznaczenie maksymalnej temperatury na powierzchni

120 °C lub 140 °C.
• Silniki w wersji II3GD posiadają oznaczenie klasy temperaturowej T3 oraz maksy-

malnej temperatury na powierzchni 120 °C lub 140 °C.

WSKAZÓWKI DOT. OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
Ogólnie obowiązuje:
• Zastosowanie jako urządzenia kategorii II3G, użytkowanie w strefie 2:

Obowiązują te same warunki i ograniczenia co dla silników kategorii II3D.
• Zastosowanie jako urządzenia kategorii II3D, użytkowanie w strefie 22:

Obowiązują te same warunki i ograniczenia co dla silników kategorii II3G
• Zastosowanie jako urządzenia kategorii II3GD, użytkowanie zarówno w strefie 2 jak

i w strefie 22:
Obowiązują zawsze surowsze warunki i ograniczenia (patrz dane dot. II3G i II3D)
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Zabezpieczenie 
przed nadwyżką 
temperatury

Aby z pewnością uniknąć przekroczenia dopuszczalnej temperatury granicznej do pod-
łączania przez przetwornice dopuszczone są tylko silniki, które wyposażone są w opo-
rowy czujnik temperatury o oporności rosnącej wraz z temperaturą (TF). Analiza czuj-
nika odbywa się za pomocą odpowiedniego do tego celu urządzenia. 

Napięcie 
zasilające 
przetwornicy 
częstotliwości

Napięcie zasilające przetwornicy częstotliwości nie może spaść poniżej wartości 400 V. 

Przepięcie na 
zaciskach silnika

Ewentualne przepięcie na zaciskach silnika należy ograniczyć do wartości < 1700 V.
Jest to możliwe, jeśli np. napięcie wejściowe na przetwornicy ograniczone zostanie do
wartości 500 V. 
W przypadku eksploatacji zależnej od aplikacji, przy której napęd często pracuje z gene-
ratora (np. zastosowania dźwignicowe), w celu uniknięcia niebezpiecznych przepięć na
zaciskach silnika, należy koniecznie zastosować filtr wyjściowy (filtr sinusowy).
Jeśli w oparciu o wyliczenia nie można jednoznacznie określić napięcia na zaciskach sil-
nika, wówczas po uruchomieniu i możliwie przy obciążeniu znamionowym napędu
należy wykonać pomiar szczytowych skoków napięcia za pomocą odpowiedniego
przyrządu.

Środki w celu 
zapewnienia EMC 

Dla falowników serii MOVIDRIVE® i MOVITRAC® dopuszczalne są następujące
komponenty:
• filtr sieciowy serii NF...-...
• dławik wyjściowy serii HD...
• filtr wyjściowy (filtr sinusowy) HF..

Korzystając z filtra wyjściowego, spadek napięcia należy kompensować przez ten
filtr. Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Obliczanie napięcia
silnika" (→ str. 48). 

WSKAZÓWKI DOT. OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
W przypadku stosowania falowników innych konstrukcji należy zwrócić uwagę, aby
urządzenia podłączone na wyjściu przetwornicy częstotliwości w celu poprawy właści-
wości EMC nie zmniejszały w znacznym stopniu (≤ 5 % w odniesieniu do napięcia zna-
mionowego silnika).
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Maksymalne 
dozwolone 
momenty obrotowe

Podczas pracy z przetwornicą częstotliwości możliwa jest ciągła eksploatacja silników
maksymalnie z podanymi w niniejszym rozdziale momentami obrotowymi. Krótkotrwałe
przekroczenie tych wartości jest dopuszczalne, jeśli efektywny punkt pracy będzie znaj-
dował się pod termiczną charakterystyką graniczną.

Maksymalne 
dopuszczalne 
prędkości obro-
towe/częstotliwości

Należy koniecznie stosować się maksymalnych prędkości obrotowych / maksymalnych
częstotliwości podanych w tabelach dla kombinacji silnika z falownikiem. Ich przekra-
czanie jest niedopuszczalne. 

Napędy grupowe Mianem napędu grupowego określa się podłączenie kilku silników do jednego wyjścia
przetwornicy częstotliwości.

Dla silników serii DR/DT/DV/DTE/DVE w wersji II3D do użytku w strefie 22 obowiązują
następujące ograniczenia:
• Nie wolno przekraczać podanych przez producenta długości przewodów.
• Silniki w jednej grupie nie mogą się różnić o więcej niż dwa poziomy napięcia.
• Każdy silnik musi być nadzorowany.

Przekładnia W przypadku stosowania regulowanych motoreduktorów możliwe jest występowanie
ograniczeń dla maksymalnej prędkości obrotowej. W przypadku występowania prędko-
ści obrotowych powyżej 1500 min-1 należy skonsultować się z SEW-EURODRIVE.

WSKAZÓWKI DOT. OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
Silniki serii DR/DT/DV/DTE/DVE w wersji II3G lub II3GD do użytku w strefie 2 nie mogą
być użytkowane w napędach grupowych!
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6.4 Przyporządkowanie silnik-falownik: MOVIDRIVE® i MOVITRAC®

Typ silnika II3GD Podłączenie silnika Õ Podłączenie silnika Ö 

PFU [kW] nmaks 
[obr./min]

PFU [kW] nmaks 
[obr./min]

DR63S4  0,251)

1) tylko MOVITRAC® B

2100  0,251) 3600

DR63M4  0,251) 2100  0,251) 3600

DR63L4  0,251) 2100  0,371) 3600

DT71D4  0,371) 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) tylko 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 Silniki asynchroniczne: Termiczne graniczne charakterystyki
6.5.1 Termiczne graniczne charakterystyki momentu obrotowego 

Termiczne graniczne charakterystyki dla momentu obrotowego w przypadku podłącze-
nia do przetwornicy 4-biegunowych silników trójfazowych i silników trójfazowych
z hamulcem z połączeniem w Ö:

Termiczne graniczne charakterystyki dla momentu obrotowego w przypadku podłącze-
nia do przetwornicy 4-biegunowych silników trójfazowych i silników trójfazowych
z hamulcem z połączeniem w Õ:

[1] 104 Hz charakterystyka graniczna
[2] 87 Hz charakterystyka graniczna
[3] z zewnętrznym wentylatorem VE

[1] 60 Hz charakterystyka graniczna
[2] 50 Hz charakterystyka graniczna
[3] z zewnętrznym wentylatorem VE
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6.6 Asynchroniczne serwomotory: Wartości graniczne dla prądu i momentu 
obrotowego

6.6.1 Klasa prędkości obrotowej 1200 obr./min

6.6.2 Klasa prędkości obrotowej 1700 obr./min

WSKAZÓWKI DOT. OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
Podane w tabeli wartości maksymalnego prądu, maksymalnego momentu obrotowego
i maksymalnej prędkości obrotowej nie mogą być w żadnym razie przekraczane pod-
czas pracy.

Typ silnika MN Mmaks nmaks IN Imaks

[Nm] [Nm] [1/min] [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

Typ silnika MN Mmaks nmaks IN Imaks

[Nm] [Nm] [1/min] [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 Klasa prędkości obrotowej 2100 obr./min

6.6.4 Klasa prędkości obrotowej 3000 obr./min

Typ silnika MN Mmaks nmaks IN Imaks

[Nm] [Nm] obr./[min] [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

Typ silnika MN Mmaks nmaks IN Imaks

[Nm] [Nm] [1/min] [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 Asynchroniczne serwomotory: Termiczne graniczne charakterystyki
6.7.1 Należy przestrzegać klasy prędkości obrotowej

Podczas projektowania należy koniecznie zwrócić uwagę na to, że charakterystyki dla
danej klasy prędkości obrotowej są różne. 

6.7.2 Tryb pracy
Charakterystyki przedstawiają dopuszczalne momenty obrotowe podczas ciągłej pracy
S1. W przypadku innych trybów pracy należy ustalić efektywny punkt pracy.

Rys. 5: Termiczne graniczne charakterystyki momentu obrotowego 

[1]  Klasa prędkości obrotowej 1200 1/min
[2]  Klasa prędkości obrotowej 1700 1/min
[3]  Klasa prędkości obrotowej 2100 1/min
[4]  Klasa prędkości obrotowej 3000 1/min
[5]  z zewnętrznym wentylatorem VE
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6.8 Asynchroniczne serwomotory: Przyporządkowanie do falowników
6.8.1 Informacje ogólne

Falownik należy zainstalować poza strefą zagrożoną wybuchem.

6.8.2 Dopuszczalne falowniki
Największą dynamikę i jakość regulacji uzyskuje się przy użyciu falowników serii
MOVIDRIVE®. Należy wówczas przestrzegać stosowania falowników wymienionych
w tabeli "Kombinacje CT/CV.../II3D - MOVIDRIVE®".
Dopuszczalne jest też zastosowanie falowników innej konstrukcji. W każdym razie
należy zwrócić uwagę na to, aby nie przekroczyć danych roboczych silników (patrz roz-
dział "Asynchroniczne serwomotory: Wartości graniczne dla prądu i momentu obroto-
wego" (→ str. 61)).

6.8.3 Dopuszczalne tryby pracy falownika MOVIDRIVE®

Aby zagwarantować największą dynamikę regulacji, falowniki serii MOVIDRIVE® należy
uruchamiać w trybie CFC. Dozwolone są również tryby pracy VFC.

6.8.4 Napięcie zasilania przetwornicy częstotliwości
Napięcie zasilania przetwornicy częstotliwości nie może spaść poniżej wartości mini-
malnej 400 V.
Maksymalne dopuszczalne napięcie zasilania należy ograniczyć do 500 V. Poza tym ze
względu na taktowanie falownika na zaciskach silnika mogą powstawać niebezpieczne
przepięcia.

6.8.5 Środki w celu zapewnienia EMC 
Dla falowników serii MOVIDRIVE® dopuszczalne są następujące komponenty:
• filtr sieciowy serii NF...-...
• dławik wyjściowy serii HD...

WSKAZÓWKI DOT. OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
W przypadku stosowania falowników innych konstrukcji należy zwrócić uwagę, aby
urządzenia podłączone na wyjściu przetwornicy częstotliwości w celu poprawy właści-
wości EMC nie zmniejszały w znacznym stopniu (≤ 5 % w odniesieniu do napięcia zna-
mionowego silnika).
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6.8.6 Kombinacje CT/CV.../II3D - MOVIDRIVE®

Zalecana 
kombinacja

Ta tabela przedstawia zalecane kombinacje silników z MOVIDRIVE® w zależności od
klasy prędkości obrotowej. Nie należy wykonywać innych kombinacji, gdyż w prze-
ciwnym razie silniki mogłyby być lekko przeciążone.

Klasa prędkości 
obrotowej 
1200 obr./min

WSKAZÓWKI DOT. OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
Podane w tabeli wartości maksymalnego momentu obrotowego i maksymalnej prędko-
ści obrotowej nie mogą być w żadnym razie przekraczane podczas pracy.

Typ silnika
MN Mmaks nmaks

Mmaks
nskr

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] obr./
[min]

[Nm]
[1/min] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2.1 6

3500

Mmaks
nskr

7.5
600

CT80N4..
/II3D 4.3 13 Mmaks

nskr

13.0
540

CT90L4..
/II3D 8.5 26 Mmaks

nskr

18.2
928

25.7
781

CV100M4..
/II3D 13 38 Mmaks

nskr

29.0
883

37.0
781

CV100L4..
/II3D 22 66 Mmaks

nskr

32.6
1062

45.3
947

60
813

CV132S4..
/II3D 31 94 Mmaks

nskr

64
992

84
915

CV132M4..
/II3D 43 128 Mmaks

nskr

82
1011

125
877

Typ silnika
MN Mmaks nmaks

Mmaks
nskr

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [1/min] [Nm]
[1/min] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132ML4..
/II3D 52 156

3500

Mmaks
nskr

126
922

156
819

CV160M4..
/II3D 62 186 Mmaks

nskr

125
986

169
909

CV160L4..
/II3D 81 242 Mmaks

nskr

163
1043

240
954

CV180M4..
/II3D 94 281

2500

Mmaks
nskr

241
1050

282
986

CV180L4..
/II3D 106 319 Mmaks

nskr

231
1018

308
973

CV200L4..
/II3D 170 510 Mmaks

nskr

326
1011

402
986

494
947

510
940
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Klasa prędkości 
obrotowej 
1700 obr./min

Typ silnika
MN Mmaks nmaks

Mmaks
nskr

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [1/min] [Nm]
[1/min] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2.1 6

3500

Mmaks
nskr

6.0
1250

CT80N4..
/II3D 4.3 13 Mmaks

nskr

12.6
1150

CT90L4..
/II3D 8.5 26 Mmaks

nskr

18.0
1400

23.5
1280

CV100M4..
/II3D 13 38 Mmaks

nskr

25.7
1402

36.0
1274

CV100L4..
/II3D 22 66 Mmaks

nskr

32.9
1510

44.2
1402

57
1274

CV132S4..
/II3D 31 94 Mmaks

nskr

59
1470

91
1330

Typ silnika
MN Mmaks nmaks

Mmaks
nskr

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [1/min] [Nm]
[1/min] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132M4..
/II3D 41 122

3500

Mmaks
nskr

89
1440

121
1330

CV132ML4..
/II3D 49 148 Mmaks

nskr

83
1562

114
1485

148
1331

CV160M4..
/II3D 60 181 Mmaks

nskr

120
1420

176
1310

CV160L4..
/II3D 76 227 Mmaks

nskr

170
1470

226
1400

CV180M4..
/II3D 89 268

2500

Mmaks
nskr

168
1550

226
1510

268
1460

CV180L4..
/II3D 98 293 Mmaks

nskr

217
1450

269
1420

CV200L4..
/II3D 162 485 Mmaks

nskr

353
1421

420
1395

485
1344
T
A

P
i

f
kVA
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n
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Asynchroniczne serwomotory: Przyporządkowanie do falowników
Klasa prędkości 
obrotowej 
2100 obr./min

Typ silnika
MN Mmaks nmaks

Mmaks
nskr

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [1/min] [Nm]
[1/min] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2.1 6

3500

Mmaks
nskr

6.0
1280

CT80N4..
/II3D 4.3 13 Mmaks

nskr

9.7
1754

13.0
1510

CT90L4..
/II3D 8.5 26 Mmaks

nskr

18.3
1843

25.5
1677

CV100M4..
/II3D 13 38 Mmaks

nskr

28.0
1760

38.0
1626

CV100L4..
/II3D 21 64 Mmaks

nskr

33.7
2003

44.0
1894

64
1645

Typ silnika
MN Mmaks nmaks

Mmaks
nskr

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [1/min] [Nm]
[1/min] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132S4..
/II3D 31 94

3500

Mmaks
nskr

72
1850

94
1722

CV132M4..
/II3D 41 122 Mmaks

nskr

95
1850

122
1670

CV132ML4..
/II3D 49 148 Mmaks

nskr

139
1715

CV160M4..
/II3D 60 179 Mmaks

nskr

139
1792

179
1690

CV160L4..
/II3D 75 225 Mmaks

nskr

177
1882

218
1824

CV180M4..
/II3D 85 255

2500

Mmaks
nskr

218
1939

255
1894

CV180L4..
/II3D 98 293 Mmaks

nskr

260
1824

293
1786

CV200L4..
/II3D 149 447 Mmaks

nskr

329
1830

412
1792
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Klasa prędkości 
obrotowej 
3000 obr./min

6.9 Urządzenia do łagodnego rozruchu
Stosowanie urządzeń do łagodnego rozruchu dopuszczalne jest w przypadku silników
kategorii II3D, jeśli są one wyposażone w czujnik temperatury TF.

Typ silnika
MN Mmaks nmaks

Mmaks
nskr

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [1/min] [Nm]
[1/min] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2.0 6

3500

Mmaks
nskr

6.0
2280

CT80N4..
/II3D 3.8 11 Mmaks

nskr

9.7
2560

11.0
2350

CT90L4..
/II3D 8.1 24 Mmaks

nskr

12.7
2790

18.0
2650

24.0
2490

CV100M4..
/II3D 13 38 Mmaks

nskr

26.5
2620

34.6
2490

CV100L4..
/II3D 18 54 Mmaks

nskr

31.8
2800

49.0
2600

Typ silnika
MN Mmaks nmaks

Mmaks
nskr

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [1/min] [Nm]
[1/min] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132S4..
/II3D 30 89

3500

Mmaks
nskr

51
2740

69
2650

CV132M4..
/II3D 38 115 Mmaks

nskr

67
2750

99
2600

114
2450

CV132ML4..
/II3D 44 133 Mmaks

nskr

94
2765

124
2656

133
2547

CV160M4..
/II3D 54 163 Mmaks

nskr

98
2630

131
2550

161
2470

CV160L4..
/II3D 72 217 Mmaks

nskr

124
2720

155
2680

192
2620

216
2545

CV180M4..
/II3D 79 237

2500

Mmaks
nskr

150
2790

191
2745

228
2700

CV180L4..
/II3D 94 281 Mmaks

nskr

182
2620

220
2580

276
2540

CV200L4..
/II3D 123 370 Mmaks

nskr

293
2573
T
U
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7Uruchomienie
Warunki, które należy spełnić przed uruchomieniem
7 Uruchomienie
7.1 Warunki, które należy spełnić przed uruchomieniem

7.1.1 Przed uruchomieniem należy upewnić się, czy
• napęd nie jest uszkodzony lub zablokowany
• po dłuższym okresie magazynowania wykonano działania zgodne z rozdziałem

"Prace wstępne"
• wszystkie przyłącza zostały wykonane we właściwy sposób
• wybrano prawidłowy kierunek obrotów dla silnika/motoreduktora

– (prawe obroty silnika: U, V, W do L1, L2, L3)
• wszystkie pokrywy ochronne zamontowane zostały we właściwy sposób
• wszystkie urządzenia ochrony silnika są aktywne i ustawione na prąd znamionowy

silnika
• w przypadku napędu wind zastosowano ręczne zwalnianie hamulca (HR)
• nie występują inne źródła zagrożenia

7.1.2 Podczas uruchamiania należy sprawdzić, czy
• silnik pracuje bez zarzutu (brak przeciążenia, brak wahań prędkości obrotowej, brak

głośnych dźwięków itd.)
• ustawiono moment hamowania właściwy dla danego zastosowania (patrz rozdział

"Dane techniczne")
W przypadku ewentualnych problemów należy zapoznać się z informacjami z rozdziału
"Usterki podczas eksploatacji".

WSKAZÓWKI
Podczas instalacji należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa zawartych
w rozdziale 2!

WSKAZÓWKI
W przypadku silników z hamulcem z ręcznym luzowaniem (HR) należy zdjąć dźwignię
ręczną po uruchomieniu! Do jej przechowywania służy uchwyt na zewnątrz obudowy
silnika.
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7.2 Ustawianie parametrów: falownik dla kategorii 2G i 2GD
7.2.1 Parametryzacja

Wartości ustawiane dla parametryzacji nadzoru prądu są zależne od silnika. Dokładne
wartości należy odczytać ze świadectwa zgodności WE. 

Po uruchomieniu silnika aktywne jest ograniczenie prądu I1. Ograniczenie prądu I2 opi-
suje dopuszczone trwałe natężenie prądu. Funkcję ograniczenia prądu można aktywo-
wać w trakcie uruchamiania lub za pośrednictwem parametru P560 Ograniczenie prądu
Ex-e silnika (dla dopuszczonych silników). 
Charakterystyka opisywana jest przez punkty robocze A, B i C. Następujące parametry
ustawiane są wstępnie podczas uruchomienia:

7.2.2 Zabezpieczenie przed przeciążeniem
Praca powyżej dopuszczalnego zakresu prądu dozwolona jest przez 60 sekund. Aby nie
dopuścić do silnej redukcji ograniczenia prądu a tym samym do powstawania szczyto-
wych momentów obrotowych, po ok. 50 sekundach prąd redukowany jest na 10 sekund
wzdłuż rampy na dopuszczalną wartość. Ponowne zwiększenie wartości prądu powyżej
dopuszczalny zakres możliwy jest dopiero po upływie 10 minut czasu regeneracji. Praca
poniżej 5 Hz dopuszczalna jest przez jedną minutę. Po tym następuje rozłączenie
ochronne F110 Ex-e z reakcją na błąd - zatrzymanie awaryjne.
Wyjścia binarne P62_ można sparametryzować na "Ex-e granica prądu aktywna".
Warunek, aby ustawione było wyjście (sygnał "1"):
• Nastąpiło opuszczenie granicy prądu 1
• Nie upłynął jeszcze czas regeneracji
• Praca < 5 Hz powyżej jednej minuty
Nadzór czasowo-prądowy nie powraca do pierwotnych wartości na skutek przeprowa-
dzenia resetu błędów. 
Nadzór czasowo-prądowy aktywny jest zarówno przy zasilaniu sieciowym oraz w trybie
podtrzymywania 24 V.

Parametr Punkt A Punkt B Punkt C

Częstotliwość [Hz] P561 P563 P565

Granica prądu w % z IN P562 P564 P566

Ograniczenie prądu

fskr
f/HzfA fB fC

I1

I2

1,5 In (silnik)

Zależnie 
od typu 
silnika

In (silnik)

Dopuszczalny zakres
prądu ciągłego

Iü
Iü

A

C
B

WSKAZÓWKI
W przypadku odłączenia sieci bez trybu podtrzymywania 24 V, funkcja nadzoru
powraca całkowicie do pierwotnych wartości.
U
U

00

I
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00

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

2)

3.3

2.7
Spadek napięcia 
na filtrach 
wyjściowych SEW

Spadek napięcia 
na kablach silnika

Filtr Dławik Spadek napięcia [V]

Typ 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

WSKAZÓWKA
W przypadku dławików wyjściowych SEW (HD...) spadek napięcia kompensowany jest
prądowo.

Przekrój
przewodu

Obciążenie z I [A]

4 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 63 80 100 125 150 200 250 3

miedź Spadek napięcia ΔU [V] przy długości = 100 m i 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)

2,5 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)

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)

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) Wartość ta nie jest zalecana przez SEW-EURODRIVE. 
2) Obciążenie wg IEC 60364-5-52 jest niedopuszczalne.
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7.3 Ustawianie parametrów: Falowniki dla kategorii 3
7.3.1 Informacje ogólne

W celu uruchomienia przetwornic częstotliwości należy przestrzegać odpowiedniej
instrukcji obsługi. 
Do uruchomienia należy zastosować aktualną wersję oprogramowani MOVITOOLS®

MotionStudio. Należy przy tym pamiętać, iż ograniczenie maksymalnej prędkości obro-
towej musi być ustawione na nowo po każdym uruchomieniu.
Dodatkowo, przy eksploatacji silników trójfazowych DT(E)../DV(E).. w wersji II3G, II3D i
II3GD należy obligatoryjnie przestrzegać właściwych ustawień przetwornic częstotliwo-
ści:

7.3.2 Ustawianie maksymalnej częstotliwości lub maksymalnej prędkości obrotowej
Zgodnie z tabelami przyporządkowania kombinacji silnika i przetwornicy częstotliwości
parametry przetwornicy częstotliwości, które ograniczają maksymalną prędkość obro-
tową, należy ustawić w następujący sposób.

7.3.3 Ustawienie parametrów "IxR" i "Boost"
Ustawienie tych parametrów musi odbywać się zgodnie z poniższym opisem. Silnik nie
może być rozgrzany do temperatury roboczej i powinien mieć temperaturę otoczenia.
• Zastosowanie falowników serii MOVIDRIVE® i MOVITRAC®.

Parametr "automatyczne wyrównanie" ustawić na "Tak".
• Dopuszczalne tryby pracy dla falowników firmy SEW-EURODRIVE.

Silniki kategorii 3 mogą być eksploatowane wraz z falownikami firmy SEW-EURO-
DRIVE w trybach pracy U/f, VFC i CFC.
U
U
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Zmiana kierunku blokady w przypadku silników ze sprzęgłem jednokierunkowym
7.4 Zmiana kierunku blokady w przypadku silników ze sprzęgłem 
jednokierunkowym

7.4.1 Wymiar "x" po montażu

[1] Osłona wentylatora
[2] Wentylator
[3] Śruba imbusowa
[4] V-ring

[5]  Pierścień filcowy
[6]  Pierścień zabezpieczający
[7]  Otwór gwintowany
[8]  Zabierak

[9] Zapadka zwrotna
[10] Podkładka wyrównawcza

6107

1243589

X

Silnik Wymiar "x" po montażu

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
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Nie może nastąpić rozruch silnika w kierunku blokady (przestrzegać kolejności
faz podczas podłączania). Podczas podłączania silnika do przekładni zwrócić uwagę
na kierunek obrotu wału końcowego i liczbę stopni. Do celów kontrolnych można uru-
chomić jednorazowo sprzęgło jednokierunkowe w kierunku blokady przy użyciu poło-
wicznego napięcia silnika:

1. Zdjąć osłonę kołnierza lub wentylatora [1] i wentylator [2], usunąć śruby imbusowe
[3]

2. Zdjąć V-ring [4] i kołnierz uszczelniający z pierścieniem filcowym [5] (zebrać smar
w celu ponownego wykorzystania).

3. Zdjąć pierścień osadczy [6] (nie w przypadku DT71/80), w przypadku
DV(E)132M-160M dodatkowo zdjąć tarcze kompensacyjne [10].

4. Zabierak [8] i zapadkę zwrotną [9] ściągnąć przez otwory gwintowane [7], obrócić o
180° i z powrotem nałożyć.

5. Z powrotem napełnić smarem.
6. Ważne: nie wywierać nacisku ani uderzeń na łańcuch korpusu zaciskowego –

szkody materiałowe!
7. Podczas procesu wciskania – na krótko przed wniknięciem korpusu zaciskowego

w pierścień zewnętrzny – powoli obrócić ręcznie wał wirnika w kierunku zgodnym
z kierunkiem obrotów. Korpus zaciskowy łatwiej wsunie się w pierścień zewnętrzny.

8. Pozostałe części sprzęgła jednokierunkowego od 4. do 2. zamontować w odwrotnej
kolejności, przestrzegać wymiaru montażowego "x" dla V-ring [4].

7.5 Podgrzewanie silnika kategorii II3D
W przypadku silników kategorii II3D podłączyć podgrzewanie silnika do przewodów
przyłączeniowych oznaczonych za pomocą H1 i H2. Porównać napięcie przyłączeniowe
z napięciem podanym na tabliczce znamionowej.
Podgrzewanie silnika kategorii II3D może :
• być włączane dopiero po zatrzymaniu silnika
• nie może być włączane podczas pracy silnika

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego uruchomienia napędu. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Przed rozpoczęciem prac, należy odłączyć silnik od źródła napięcia i zabezpieczyć

przed nieumyślnym, ponownym uruchomieniem.
U
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Podgrzewanie silnika kategorii II3D
8 Przegląd / konserwacja
Wszelkie naprawy lub zmiany w silniku mogą być przeprowadzane wyłącznie przez per-
sonel serwisowy firmy SEW, przez warsztaty naprawcze lub w zakładach, które posia-
dają wymaganą wiedzę techniczną. 
Przed ponownym uruchomieniem silnika należy sprawdzić, c0zy dane przepisy są prze-
strzegane, a następnie oznaczyć odpowiednio silnik lub wystawić świadectwo kontrolne
zgodności. 

WSKAZÓWKI DOT. OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
• Prace konserwacyjne i naprawcze muszą być przeprowadzane przez SEW-EURO-

DRIVE lub warsztaty naprawcze napędów elektrycznych.
• Wolno stosować tylko oryginalne części zamienne zgodne z aktualnie obowiązują-

cą listą części zamiennych, w przeciwnym razie wygasa pozwolenie na użytkowa-
nie silnika w strefach ochrony przeciwwybuchowej.

• W razie wymiany części silnika, które odpowiedzialne są za ochronę przeciwwybu-
chową, konieczne jest ponowne badanie jednostkowe.

• Silniki mogą się silnie nagrzewać podczas pracy - Niebezpieczeństwo poparzenia!
• Przed rozpoczęciem prac odłączyć napięcie od silnika oraz hamulca i zabezpieczyć

przed nieumyślnym ponownym włączeniem!
• Zwrócić uwagę na właściwy montaż silnika oraz na staranne zamknięcie wszystkich

otworów po przeprowadzeniu prac konserwacyjnych i naprawczych.
• Należy regularnie czyścić silniki eksploatowane w strefach zagrożonych wybu-

chem. Zadbać o to, aby ewentualny osad pyłu nie przekroczył maksymalnej grubo-
ści 5 mm.

• Należy regularnie czyścić wentylator zewnętrzny VE. Zadbać o to, aby ewentualny
osad pyłu nie przekroczył maksymalnej grubości 5 mm. Należy przestrzegać wska-
zówek zawartych w instrukcji obsługi wentylatora zewnętrznego.

• Przed zmontowaniem należy skontrolować szczeliny przeciwzapłonowe hamulca
BC pod kątem występowania ewentualnych uszkodzeń. Jeśli szczeliny przeciwza-
płonowe zostały uszkodzone, wówczas należy wymienić odpowiednie elementy
obudowy, korzystając z oryginalnych części zamiennych.

• W przypadku regeneracji szczeliny przeciwzapłonowej, należy pobrać informacje
w SEW-EURODRIVE na temat dopuszczalnych wymiarów i wartości tolerancji.
Jeśli w trakcie tych prac naruszone zostaną określone wymiary i / lub dopuszczalne
wartości tolerancji, wówczas przestanie obowiązywać certyfikacja dopuszczająca
dany hamulec do eksploatacji w strefie zagrożonej wybuchem.

• Utrzymywać szczelinę przeciwzapłonową w czystości i zabezpieczyć przed korozją.
• Ochrona przeciwwybuchowa jest tu w szczególnym stopniu zależna od klasy

ochronnej IP. Dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowy montaż
i stan wszystkich uszczelek.

• Przed zamontowaniem pierścieni uszczelniających wał, powierzchnie uszczelnia-
jące należy nasmarować (Klüber Petamo GHY133N).

• Po wszystkich pracach konserwacyjnych i naprawczych należy zawsze przeprowa-
dzać kontrolę działania i bezpieczeństwa (zabezpieczenie termiczne, hamulec).

• Ochrona przeciwwybuchowa może być zachowana wyłącznie w prawidłowo kon-
serwowanych silnikach i hamulcach.
Instrukcja obsługi – Silniki trójfazowe, asynchroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej
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8.1 Częstotliwość przeglądów i konserwacji

8.2 Przygotowanie do konserwacji silnika i hamulca

Urządzenie / Część 
urządzenia

Częstotliwość Co należy zrobić?

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

• W przypadku stosowania jako 
hamulec roboczy:
co najmniej co 
3000 roboczogodzin1)

• W przypadku stosowania jako 
hamulec przytrzymujący:
W zależności od warunków 
obciążenia co 2 do 4 lat 1)

1) Na okres zużycia materiałów wpływa wiele czynników, które mogą go w znacznym stopniu skrócić.
Konieczna częstotliwość przeglądów i konserwacji powinna być obliczana indywidualnie zgodnie
z danymi projektowymi (np. "Projektowanie napędów") przez producenta urządzenia.

Przeprowadzić przegląd hamulca
• Zmierzyć grubość tarczy 

hamulcowej
• Sprawdzić okładzinę cierną
• Zmierzyć i ustawić roboczą 

szczelinę powietrzną
• Tarcza zwory
• Zabierak/uzębienie
• Pierścienie dociskowe

• Odessać ścier
• Przeprowadzić przegląd styków 

załączających, w razie potrzeby 
wymienić (np. w przypadku 
wypalenia się)

Hamulec BC • Regulacja hamulca

Silnik • Co 10 000 roboczogodzin Przeprowadzić przegląd silnika:
• Skontrolować łożyska kulkowe, 

w razie potrzeby wymienić
• Wymienić pierścień uszczelnia-

jący wał
• Wyczyścić osłonę wentylatora 

i jego okolice

Silnik ze sprzęgłem 
jednokierunkowym

• Wymienić ciekły smar sprzęgła 
jednokierunkowego

Napęd • Różnie
(w zależności od warunków
zewnętrznych)

• Poprawić lub wymienić powłokę 
antykorozyjną powierzchni

Odcinki wentylacyjne 
silnika i ewentualnie 
wentylatora zewnętrz-
nego

• Różnie
(w zależności od warunków
zewnętrznych)

• Oczyszczenie odcinków wenty-
lacyjnych i powierzchni

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego uruchomienia napędu. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Przed rozpoczęciem prac odłączyć napięcie od silnika oraz hamulca i zabezpieczyć

przed nieumyślnym włączeniem!
P
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Przygotowanie do konserwacji silnika i hamulca
8.2.1 Demontaż enkodera inkrementalnego (Encoder) EV2. i AV2.

1. Zdemontować osłonę [361]. Jeśli jest obecny, najpierw zdemontować zamontowany
wentylator zewnętrzny.

2. Odkręcić śrubę [366] na kołnierzu pośrednim i zdjąć opaskę [369].
3. Odłączyć połączenie piasty zaciskowej sprzęgła.
4. Poluzować śruby mocujące [232] i obrócić tarcze zaciskowe [251] na zewnątrz.
5. Wyjąć enkoder [220] wraz ze sprzęgłem [233].
6. W razie potrzeby podważyć kołnierz pośredni [236] po zdemontowaniu śrub [234].

Enkoder inkrementalny EV2. do wielkości 225 Enkoder inkrementalny AV2. do wielkości 255

[361][369]

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

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

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

[220] Enkoder
[232] Śruba imbusowa
[233] Sprzęgło
[234] Śruba
[235] Podkładka sprężysta

[236] Kołnierz pośredni
[251] Tarcza zaciskowa
[361] Pokrywa / osłona wentylatora
[366] Śruba imbusowa
[369] Opaska

WSKAZÓWKA
Przy ponownym montażu zwrócić uwagę na to, że bicie czopa wału jest ≤ 0,05 mm.
Hamulce przy zabudowie enkodera (dla silników o wielkości DV250 / 280) mogą być
wymieniane tylko w komplecie.
Instrukcja obsługi – Silniki trójfazowe, asynchroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej
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8.2.2 Demontaż enkodera inkrementalnego (Encoder) ES1. / ES2.

1. Zdemontować osłonę [361].
2. Poluzować śruby mocujące [733] ramię reakcyjne.
3. Otworzyć przykręcaną pokrywę na tylnej ściance enkodera inkrementalnego [220].
4. Centralną śrubę mocującą [367] przekręcić o ok. 2-3 obroty i poluzować stożek za

pomocą lekkiego uderzenia w łeb śruby. Następnie wykręcić śrubę mocującą i zdjąć
enkoder inkrementalny.

[220] Enkoder
[367] Śruba mocująca

[361] Osłona
[733] Śruba mocująca ramię reakcyjne

367733 220 3611

ES1. / ES2.

WSKAZÓWKA
Przy ponownym montażu:
– Posmarować czop enkodera za pomocą NOCO®-FLUID
– Centralną śrubę mocującą [367] dociągnąć z siłą 2,9 Nm

WSKAZÓWKI DOT. OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ
Podczas ponownego montażu należy zwrócić uwagę, aby wał enkodera nie tarł o osłonę. 
P
P
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Przygotowanie do konserwacji silnika i hamulca
8.2.3 Demontaż zewnętrznego wentylatora VE

1. Przed zamontowaniem wentylatora zewnętrznego [1], sprawdzić czy wirnik i napęd
wirnika nie są uszkodzone.

2. Po zakończeniu montażu, obracając wirnikiem wentylatora należy ustalić, czy nie
ociera się on w żadnym punkcie. Odstęp wirnika wentylatora do nieruchomych ele-
mentów musi wynosić minimum 1 mm.

[1]

WSKAZÓWKA
Należy przestrzegać wskazówek zawartych w instrukcji obsługi wentylatora zewnętrz-
nego (→ str. 126). 
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8.3 Prace przeglądowe i konserwacyjne w silniku
8.3.1 Przykład: Silnik DFT90

9007199514465291

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

Pierścień osadczy
Odrzutnik oleju
Pierścień uszczelniający wał
Zaślepka gwintowana
Tarcza łożyska A
Pierścień osadczy
Łożysko kulkowe
Pierścień osadczy

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

Klin
Wirnik
Klin
Łożysko kulkowe
Podkładka kompensacyjna
Szpilka (4x)
Podkładka sprężysta (4x)
Nakrętka sześciokątna (4x)

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

Śruba (4x)
Stojan
Tarcza łożyskowa B
V-ring
Wentylator
Pierścień osadczy
Osłona wentylatora
Śruba obudowy (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]
P
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Prace przeglądowe i konserwacyjne w silniku
8.3.2 Przebieg czynności

1. Zdemontować wentylator zewnętrzny i enkoder inkrementalny (patrz rozdział "Przy-
gotowanie do konserwacji silnika i hamulca"), jeśli są zamontowane

2. Zdemontować kołnierz lub osłonę wentylatora [23], wentylator [21]
3. Zdemontować śruby [17] z tarczy łożyskowej A [5] i B [19], Odłączyć stojan [18] od

tarczy łożyskowej A
4. W przypadku silników z hamulcem BM/BMG:

– Otworzyć skrzynkę zaciskową, odłączyć kabel hamulca od prostownika
– Wycisnąć tarczę łożyskową B z hamulcem ze stojana i ostrożnie unieść (przewód

hamulca prowadzić w razie potrzeby na drucie)
– Stojan ściągnąć o ok. 3 ... 4 cm

5. Kontrola wzrokowa: Czy we wnętrzu stojana obecna jest wilgoć lub olej przekła-
dniowy?
– Jeśli nie, przejść dalej do kroku 9
– Jeśli obecna jest wilgoć, przejść dalej do kroku 7
– Jeśli obecny jest olej przekładniowy, zlecić naprawę silnika specjalistycznemu

warsztatowi
6. Jeśli we wnętrzu stojana obecna jest wilgoć:

– W przypadku motoreduktorów: Zdemontować silnik i przekładnię
– W przypadku silników bez przekładni: zdemontować kołnierz A
– Wymontować wirnik [9]

7. Wyczyścić, wysuszyć i sprawdzić uzwojenie pod względem elektrycznym (patrz roz-
dział "Prace wstępne")

8. Wymienić łożysko kulkowe [7], [12] (wyłącznie na dopuszczone łożyska kulkowe,
patrz rozdział – "Dopuszczalne typy łożysk kulkowych")

9. Wymienić pierścień uszczelniający wał [3] przy tarczy łożyskowej A (przed monta-
żem pierścieni uszczelniających wał, należy wypełnić je smarem (Klüber Petamo
GHY 133N))

10.Uszczelnić na nowo zamki stojana (środek do uszczelniania powierzchni "Hylomar L
Spezial") oraz nasmarować V-ring i uszczelnienie labiryntowe (DR63)

11.Zamontować silnik, hamulec, wyposażenie dodatkowe
12.Następnie sprawdzić przekładnię (→ Instrukcja obsługi przekładni)

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego uruchomienia napędu. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Przed rozpoczęciem prac odłączyć napięcie od silnika oraz hamulca i zabezpieczyć

przed nieumyślnym włączeniem!
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8.3.3 Wymiana płytki pośredniej

W celu ochrony przed poluzowaniem, należy przy silnikach o wielkości 63, zabezpie-
czyć śruby [3] stosowane do mocowania płytki pośredniej [1] za pomocą kleju Loctite®

lub podobnym.

8.3.4 Wymiana płytki zaciskowej w przypadku silników eDT / eDV

W przypadku wymiany płytki zaciskowej [1], śruby mocujące [2] należy zabezpieczyć
przed samoczynnym wykręceniem za pomocą środka Loctite®.
Zamiast środka Loctite® można do tego celu użyć również podobnego kleju, który
cechuje się odpornością na działanie temperatur w zakresie ≥ 80 °C. 

8.3.5 Smarowanie sprzęgła jednokierunkowego
Sprzęgło jednokierunkowe nasmarowane zostało fabrycznie płynnym smarem antyko-
rozyjnym Mobil LBZ. Jeśli chcesz zastosować inny smar, to musi on odpowiadać klasie
NLGI 00/000 o lepkości oleju podstawowego 42 mm2/s przy 40 °C na bazie mydła lito-
wego i oleju mineralnego. Zakres temperatur zastosowania rozciąga się od -50 °C do
+90 °C. Wymaganą ilość smaru przedstawia poniższa tabela.

[1]
[2]
[3]

Listwa zaciskowa ze sprężynami naciągowymi
Podkładka
Śruby

[2]

[3]

[1]

1271112075

[1]
[2]

Płyta zaciskowa
Śruby mocujące

[1]

[2]

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

Smar [g] 9 15 15 20 45 80
P
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Prace przeglądowe/konserwacyjne przy hamulcach BC
8.4 Prace przeglądowe/konserwacyjne przy hamulcach BC 

[1] Silnik [10] Pokrywa obudowy [19] Wentylator
[2] Pierścień pośredni [11] V-ring [20] Pierścień osadczy
[3] Zabierak [12] Szpilka (2x) [21] Śruba obudowy (4x)
[4] Tarcza hamulcowa [13] Nakrętki (2x) [22] Osłona wentylatora
[5] Tarcza zwory [14] Kołek rozprężny [23] Dźwignia ręcznego odhamowania
[6] Podkładka wygłuszająca [15] Dźwignia zwalniaka [24a] Śruba dwustronna (3x)
[7] Korpus magnetyczny [16] Sprężyna stożkowa (2x) [24b] Sprężyna oporowa (3x)
[8] Nakrętka sześciokątna (3x) [17] Nakrętka regulacyjna (2x) [24c] Pierścień dociskowy (3x)
[9] Sprężyna hamulcowa [18] Pierścień osadczy

[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 Hamulec BC, regulacja roboczej szczeliny powietrznej

1. Zdemontować następujące części (w razie zużycia wymienić):
– Osłonę wentylatora [22], pierścień osadczy [20], wentylator [19], pierścień

osadczy [18], nakrętki nastawcze [17], sprężyny stożkowe [16], dźwignię
zwalniaka [15], nakrętki [13], śruby dwustronne [12], V-ring [11], pokrywę obu-
dowy [10]

– Zdejmując pokrywę obudowy [10] należy uważać, aby nie uszkodzić szczeliny
przeciwzapłonowej. 

2. Odessać ścier
3. Ostrożnie dociągnąć równomiernie nakrętki [8]

– tak, aby wyczuwalny był lekki opór (oznacza to: robocza szczelina powietrzna = 0)
4. Odkręcić nakrętki z powrotem

– o ok. 120° (oznacza: robocza szczelina powietrzna ustawiona)
5. Z powrotem zamontować następujące zdemontowane części:

– Pokrywę obudowy [10] (Uwaga: Podczas montażu uważać, aby szczeliny prze-
ciwzapłonowe były nieuszkodzone, czyste i wolne od rdzy)

– V-ring [11], śruby dwustronne [12], nakrętki [13], dźwignię zwalniaka [15], spręży-
ny stożkowe [16]

6. W przypadku zwalniania ręcznego: za pomocą nakrętek nastawczych [17] ustawić
luz wzdłużny "s" pomiędzy sprężynami stożkowymi [16] (dociśnięte płasko) i nakręt-
kami nastawczymi (→ poniższa ilustracja)

Ważne: Luz wzdłużny "s" jest konieczny, aby w miarę zużycia okładziny
hamulca tarcza zwory mogła się cofnąć. W przeciwnym razie nie będzie zagwa-
rantowane prawidłowe działanie hamulca.

7. Z powrotem zamontować wentylator [19] i osłonę wentylatora [22].

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego uruchomienia napędu. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Przed rozpoczęciem prac odłączyć napięcie od silnika oraz hamulca i zabezpieczyć

przed nieumyślnym włączeniem!

Hamulec Luz wzdłużny s [mm]

BC05 1.5

BC2 2

s

P
P
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Prace przeglądowe/konserwacyjne przy hamulcach BC
8.4.2 Zmiana momentu hamowania BC
Moment hamowania regulowany jest stopniowo (patrz rozdział "Przełączanie, robocza
szczelina powietrzna, momenty hamowania hamulca BMG 05-8, BC"):
• Poprzez montaż różnych sprężyn hamulcowych
• Poprzez liczbę sprężyn hamulcowych

1. Zdemontować następujące części (w razie zużycia wymienić):
– Osłonę wentylatora [22], pierścień osadczy [20], wentylator [19], pierścień

osadczy [18], nakrętki nastawcze [17], sprężyny stożkowe [16], dźwignię
zwalniaka [15], nakrętki [13], śruby dwustronne [12], V-ring [11], pokrywę obu-
dowy [10]

– Zdejmując pokrywę obudowy [10] należy uważać, aby nie uszkodzić szczeliny
przeciwzapłonowej. 

2. Odessać ścier
3. Poluzować nakrętki [8], korpus cewki [7] zsunąć o ok. 70 mm (ostrożnie, przewód

hamulca)
4. Wymienić lub uzupełnić sprężyny hamujące [9]

– Sprężyny hamujące rozmieścić symetrycznie
5. Zamontować korpus cewki i nakrętki

– Ułożyć przy tym przewód hamulca w komorze hermetycznej
6. Odkręcić nakrętki z powrotem

– o ok. 120° (oznacza: robocza szczelina powietrzna ustawiona)
7. Z powrotem zamontować następujące zdemontowane części:

– Pokrywę obudowy [10] (Uwaga: podczas montażu uważać, aby szczeliny prze-
ciwzapłonowe były nieuszkodzone, czyste i wolne od rdzy)

– V-ring [11], śruby dwustronne [12], nakrętki [13], dźwignię zwalniaka [15], spręży-
ny stożkowe [16]

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego uruchomienia napędu. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Przed rozpoczęciem prac odłączyć napięcie od silnika oraz hamulca i zabezpieczyć

przed nieumyślnym włączeniem!
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8. W przypadku zwalniania ręcznego: za pomocą nakrętek nastawczych [17] ustawić
luz wzdłużny "s" pomiędzy sprężynami stożkowymi [16] (dociśnięte płasko) i nakręt-
kami nastawczymi (→ poniższa ilustracja)

Ważne: Luz wzdłużny "s" jest konieczny, aby w miarę zużycia okładziny
hamulca tarcza zwory mogła się cofnąć. W przeciwnym razie nie będzie zagwa-
rantowane prawidłowe działanie hamulca.

9. Z powrotem zamontować wentylator [19] i osłonę wentylatora [22].

259730827

Hamulec Luz wzdłużny s [mm]

BC05 1.5

BC2 2

s

WSKAZÓWKI
• Stałe zwalnianie ręczne jest już zwolnione w momencie, gdy wkręcając śrubę

robaczkową poczujemy jej opór.
• Ręczne luzowanie (HR) może być otwarte przy użyciu normalnej siły ręki.

WSKAZÓWKI
W przypadku silników z hamulcem z ręcznym luzowaniem (HR) należy zdjąć dźwignię
ręczną po uruchomieniu! Do jej przechowywania służy uchwyt na zewnątrz obudowy
silnika.
P
P
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8.4.3 Hamulce BMG, BM do silników kategorii II3G/II3D
Hamulec 
BMG05-8, BM15

[1] Silnik z tarczą łożyska hamulca [10a] Śruba dwustronna (3x) [15] Dźwignia zwalniaka 
z uchwytem

[2] Zabierak [10b] Sprężyna oporowa (3x) [16] Szpilka (2x)
[3] Pierścień osadczy [10c] Pierścień dociskowy (3x) [17] Sprężyna stożkowa (2x)
[4] Podkładka Niro (tylko BMG 05-4) [10e] Nakrętka sześciokątna (3x) [18] Nakrętka sześciokątna 

(2x)
[5] Taśma uszczelniająca [11] Sprężyna hamulcowa [19] Wentylator
[6] Sprężyna pierścieniowa [12] Korpus magnetyczny [20] Pierścień osadczy
[7] Tarcza hamulcowa [13] w przypadku BMG: Uszczelka [21] Osłona wentylatora
[8] Tarcza zwory w przypadku BM: V-ring [22] Śruba (4x)
[9] Podkładka wygłuszająca 

(tylko BMG)
[14] Kołek rozprężny [23] Zacisk taśmy 

uszczelniającej
[24] Dźwignia ręcznego 

odhamowania

[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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Hamulec BM30-62

8.4.4 Dokonać przeglądu hamulca, ustawić roboczą szczelinę powietrzną

1. Zdemontować:
– Wentylator zewnętrzny i enkoder inkrementalny (patrz rozdział "Przygotowanie

do konserwacji silnika i hamulca"), jeśli są zamontowane
– Osłona kołnierza lub wentylatora [21]

2. Przesunąć taśmę uszczelniającą [5], w tym celu poluzować opaskę, odessać ścier

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

Zabierak
Pierścień osadczy
Taśma uszczelniająca
Sprężyna pierścieniowa
Tarcza hamulcowa
tylko BM32, BM62:
Płyta hamulcowa, sprężyna 
pierścieniowa, tarcza 
hamulcowa

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

Tarcza zwory
Śruba dwustronna (3x)
Nakrętka regulacyjna (3x)
Nakrętka sześciokątna (3x)
Sprężyna hamulcowa
Korpus magnetyczny
V-ring
Kołek rozprężny

[15]

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

Dźwignia zwalniaka 
z uchwytem
Szpilka (2x)
Sprężyna stożkowa (2x)
Nakrętka sześciokątna (2x)
Wentylator
Pierścień osadczy
Zacisk taśmy uszczelniającej
Dźwignia ręcznego 
odhamowania

[2] [3]
[5]

[6]
[7]

[7b]

[11]
[8]

[12]
[13]

[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]

[20]

[10]

a

d

e

[23]

[23]

[24]

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego uruchomienia napędu. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Przed rozpoczęciem prac odłączyć napięcie od silnika oraz hamulca i zabezpieczyć

przed nieumyślnym włączeniem!
P
P
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3. Skontrolować tarczę hamulcową [7, 7b]
Okładzina hamulcowa jest narażona na ścieranie się. Jej grubość w żadnym razie
nie może spaść poniżej podanej wartości minimalnej. Aby móc oszacować zużycie
od momentu poprzedniej konserwacji, podano dodatkowo grubości fabrycznie
nowych tarcz hamulcowych.

Wymienić tarcze hamulcowe, jeśli grubość ich spadła poniżej wartości minimalnej
(patrz rozdział "Wymiana tarczy hamulcowej BMG05-8, BM15-62").

4. W przypadku BM30-62: Poluzować tulejkę nastawczą [10d,] obracając ją w kie-
runku tarczy łożyska

5. Zmierzyć roboczą szczelinę powietrzną A (→ następujący rysunek)
(za pomocą szczelinomierza, w trzech punktach co 120°)
– W przypadku BM pomiędzy tarczą zwory [8] a korpusem cewki [12]
– W przypadku BMG pomiędzy tarczą zwory [8] a podkładką wygłuszającą [9]

6. Dociągnąć nakrętki [10e]
– Do momentu ustawienia prawidłowej roboczej szczeliny powietrznej (patrz roz-

dział "Dane techniczne")
– W przypadku BM30-62, póki powietrzna szczelina robocza nie będzie równa

0,25 mm
7. W przypadku BM30-62: Dokręcić tulejki nastawcze

– W kierunku korpusu cewki
– Do momentu ustawienia prawidłowej roboczej szczeliny powietrznej (patrz roz-

dział "Dane techniczne")
8. Założyć taśmę uszczelniającą, z powrotem zamontować zdemontowane części

Typ silnika Typ hamulca
Minimalna grubość 

okładziny tarczy 
hamulcowej

Stan fabryczny

[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 Wymiana tarczy hamulcowej BMG
Skontrolować podczas wymiany tarczy hamulcowej (w przypadku BMG05-4 ≤ 9 mm;
w przypadku BMG8 - BMG62 ≤ 10 mm) również pozostałe zdemontowane części i
wymień je w razie potrzeby.

1. Zdemontować:
– Wentylator zewnętrzny i enkoder inkrementalny (patrz rozdział "Przygotowanie

do konserwacji silnika i hamulca"), jeśli są zamontowane
– Zdjąć osłonę kołnierza lub wentylatora [21], pierścień osadczy [20] i wentylator

[19]
2. Zdjąć taśmę uszczelniającą [5], zdemontować ręczne zwalnianie:

– Nakrętki nastawcze [18], sprężyny stożkowe [17], śruby dwustronne [16], dźwig-
nia zwalniaka [15] 

3. Poluzować nakrętki [10e], ostrożnie zdjąć korpus cewki [12] (przewód hamulcowy!),
zdjąć sprężyny hamujące [11]

4. Zdemontować podkładkę wygłuszającą [9], tarczę zwory [8] i tarczę hamulcową
[7, 7b], wyczyścić elementy hamulca

5. Zamontować nową tarczę hamulcową.
6. Z powrotem zamontować części hamulca

– Oprócz taśmy uszczelniającej, wentylatora i pokrywy wentylatora, ustawić robo-
czą szczelinę powietrzną (→ Ustęp "Przegląd hamulca BMG05-8, BM30-62,
ustawianie roboczej szczeliny powietrznej", punkty 4 do 7)

7. W przypadku zwalniania ręcznego: za pomocą nakrętek nastawczych [18] ustawić
luz wzdłużny "s" pomiędzy sprężynami stożkowymi [17] (dociśnięte płasko) i nakręt-
kami nastawczymi (→ poniższa ilustracja)

Ważne: Luz wzdłużny "s" jest konieczny, aby w miarę zużycia okładziny
hamulca tarcza zwory mogła się cofnąć. W przeciwnym razie nie będzie zagwa-
rantowane prawidłowe działanie hamulca.

8. Założyć taśmę uszczelniającą, zamontować zdemontowane części w odwrotnej
kolejności

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego uruchomienia napędu. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Przed rozpoczęciem prac odłączyć napięcie od silnika oraz hamulca i zabezpieczyć

przed nieumyślnym włączeniem!

Hamulec Luz wzdłużny s [mm]

BMG05-1 1.5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

P
P
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8.4.6 Zmiana momentu hamowania
Moment hamowania może być zmieniany stopniowo (patrz rozdział "Dane techniczne")
• Poprzez montaż różnych sprężyn hamulcowych
• Poprzez liczbę sprężyn hamulcowych

1. Zdemontować:
– Wentylator zewnętrzny i enkoder inkrementalny (patrz rozdział "Przygotowanie

do konserwacji silnika i hamulca"), jeśli są zamontowane
– Zdjąć osłonę kołnierza lub wentylatora [21], pierścień osadczy [20] i wentylator

[19]
2. Zdjąć taśmę uszczelniającą [5], zdemontować ręczne zwalnianie:

– Nakrętki nastawcze [18], sprężyny stożkowe [17], śruby dwustronne [16], dźwig-
nia zwalniaka [15] 

3. Poluzować nakrętki [10e], zdjąć cewkę hamulca [12]
– O ok. 50 mm (uwaga: kabel hamulca!)

4. Wymienić lub uzupełnić sprężyny hamujące [11]
– Sprężyny hamujące rozmieścić symetrycznie.

5. Z powrotem zamontować części hamulca
– Oprócz taśmy uszczelniającej, wentylatora i osłony wentylatora, ustawić roboczą

szczelinę powietrzną (patrz rozdział "Przegląd hamulca BMG05-8, BM15-62",
punkty 5 do 8)

ZAGROŻENIE! 
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego uruchomienia napędu. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Przed rozpoczęciem prac odłączyć napięcie od silnika oraz hamulca i zabezpieczyć

przed nieumyślnym włączeniem!
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6. W przypadku zwalniania ręcznego: za pomocą nakrętek nastawczych [18] ustawić
luz wzdłużny "s" pomiędzy sprężynami stożkowymi [17] (dociśnięte płasko) i nakręt-
kami nastawczymi (patrz poniższa ilustracja)

Ważne: Luz wzdłużny "s" jest konieczny, aby w miarę zużycia okładziny
hamulca tarcza zwory mogła się cofnąć. W przeciwnym razie nie będzie zagwa-
rantowane prawidłowe działanie hamulca.

7. Założyć taśmę uszczelniającą, zamontować zdemontowane części w odwrotnej
kolejności

Hamulec Luz wzdłużny s [mm]

BMG05-1 1.5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

WSKAZÓWKI
Przy ponownym demontażu wymienić nakrętki nastawcze [18] i nakrętki [10e]!
P
P
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8.5 Prace konserwacyjne / przeglądy BMG, BM
8.5.1 Hamulce BMG, BM do silników kategorii II3G/II3D
Hamulec 
BMG05-8, BM15

[1]

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

Silnik z tarczą łożyska 
hamulca
Zabierak
Pierścień osadczy
Taśma uszczelniająca
Sprężyna pierścieniowa
Tarcza hamulcowa 
Tarcza zwory
Podkładka wygłuszająca 
(tylko BMG)

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

[14]

Śruba dwustronna (3x)
Sprężyna oporowa (3x)
Pierścień dociskowy (3x)
Nakrętka sześciokątna (3x)
Sprężyna hamulcowa
Korpus cewki
w przypadku BMG: pierścień 
uszczelniający
w przypadku BM: V-ring
Kołek mocujący

[15]

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

Dźwignia zwalniaka 
z uchwytem
Szpilka (2x)
Sprężyna stożkowa (2x)
Nakrętka sześciokątna (2x)
Wentylator
Pierścień osadczy
Osłona wentylatora 
Śruba (4x)
Zacisk taśmy uszczelniającej
Dźwignia ręcznego 
odhamowania

[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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Hamulec BM30-62

8.5.2 Dokonać przeglądu hamulca, ustawić roboczą szczelinę powietrzną

1. Zdemontować:
– Wentylator zewnętrzny i enkoder inkrementalny (patrz rozdział "Przygotowanie

do konserwacji silnika i hamulca"), jeśli są zamontowane
– Osłona kołnierza lub wentylatora [21]

2. Przesunąć taśmę uszczelniającą [5], w tym celu poluzować opaskę, odessać ścier

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

Zabierak
Pierścień osadczy
Taśma uszczelniająca
Sprężyna pierścieniowa
Tarcza hamulcowa
tylko BM32, BM62:
Płyta hamulcowa, sprężyna 
pierścieniowa,
tarcza hamulcowa

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

Tarcza zwory
Śruba dwustronna (3x)
Nakrętka regulacyjna (3x)
Nakrętka sześciokątna (3x)
Sprężyna hamulcowa
Korpus magnetyczny
V-ring
Kołek rozprężny

[15]

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

Dźwignia zwalniaka 
z uchwytem
Szpilka (2x)
Sprężyna stożkowa (2x)
Nakrętka sześciokątna (2x)
Wentylator
Pierścień osadczy
Zacisk taśmy uszczelniającej
Dźwignia ręcznego 
odhamowania

[2] [3]
[5]

[6]
[7]

[7b]

[11]
[8]

[12]
[13]

[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]

[20]

[10]

a

d

e

[23]

[23]

[24]

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego uruchomienia napędu. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Przed rozpoczęciem prac odłączyć napięcie od silnika oraz hamulca i zabezpieczyć

przed nieumyślnym włączeniem!
P
P
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3. Skontrolować tarczę hamulcową [7, 7b]
Okładzina hamulcowa jest narażona na ścieranie się. Jej grubość w żadnym razie
nie może spaść poniżej podanej wartości minimalnej. Aby móc oszacować zużycie
od momentu poprzedniej konserwacji, podano dodatkowo grubości fabrycznie
nowych tarcz hamulcowych.

Wymienić tarcze hamulcowe, jeśli grubość ich spadła poniżej wartości minimalnej
(patrz rozdział "Wymiana tarczy hamulcowej BMG05-8, BM15-62").

4. W przypadku BM30-62: Poluzować tulejkę nastawczą [10d,] obracając ją w kie-
runku tarczy łożyska

5. Zmierzyć roboczą szczelinę powietrzną A (→ następujący rysunek)
(za pomocą szczelinomierza, w trzech punktach co 120°)
– W przypadku BM pomiędzy tarczą zwory [8] a korpusem cewki [12]
– W przypadku BMG pomiędzy tarczą zwory [8] a podkładką wygłuszającą [9]

6. Dociągnąć nakrętki [10e]
– Do momentu ustawienia prawidłowej roboczej szczeliny powietrznej (patrz roz-

dział "Dane techniczne")
– W przypadku BM30-62, póki powietrzna szczelina robocza nie będzie równa

0,25 mm
7. W przypadku BM30-62: Dokręcić tulejki nastawcze

– W kierunku korpusu cewki
– Do momentu ustawienia prawidłowej roboczej szczeliny powietrznej (patrz roz-

dział "Dane techniczne")
8. Założyć taśmę uszczelniającą, z powrotem zamontować zdemontowane części

Typ silnika Typ hamulca
Minimalna grubość 

okładziny tarczy 
hamulcowej

Stan fabryczny

[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 Wymiana tarczy hamulcowej BMG
Skontrolować podczas wymiany tarczy hamulcowej (w przypadku BMG05-4 ≤ 9 mm;
w przypadku BMG8- BM62 ≤ 10 mm) również pozostałe zdemontowane części i wymień
je w razie potrzeby.

1. Zdemontować:
– Wentylator zewnętrzny i enkoder inkrementalny (patrz rozdział "Przygotowanie

do konserwacji silnika i hamulca"), jeśli są zamontowane
– Zdjąć osłonę kołnierza lub wentylatora [21], pierścień osadczy [20] i wentylator

[19]
2. Zdjąć taśmę uszczelniającą [5], zdemontować ręczne zwalnianie:

– Nakrętki nastawcze [18], sprężyny stożkowe [17], śruby dwustronne [16], dźwig-
nię zwalniaka [15], kołek rozprężny [14]

3. Poluzować nakrętki [10e], ostrożnie zdjąć korpus cewki [12] (przewód hamulcowy!),
zdjąć sprężyny hamujące [11]

4. Zdemontować podkładkę wygłuszającą [9], tarczę zwory [8] i tarczę hamulcową
[7, 7b], wyczyścić elementy hamulca

5. Zamontować nową tarczę hamulcową.
6. Z powrotem zamontować części hamulca

– Oprócz taśmy uszczelniającej, wentylatora i pokrywy wentylatora, ustawić robo-
czą szczelinę powietrzną (→ Ustęp "Przegląd hamulca BMG05-8, BM30-62,
ustawianie roboczej szczeliny powietrznej", punkty 4 do 7)

7. W przypadku zwalniania ręcznego: za pomocą nakrętek nastawczych [18] ustawić
luz wzdłużny "s" pomiędzy sprężynami stożkowymi [17] (dociśnięte płasko) i nakręt-
kami nastawczymi (→ poniższa ilustracja)

Ważne: Luz wzdłużny "s" jest konieczny, aby w miarę zużycia okładziny
hamulca tarcza zwory mogła się cofnąć. W przeciwnym razie nie będzie zagwa-
rantowane prawidłowe działanie hamulca.

8. Założyć taśmę uszczelniającą, zamontować zdemontowane części w odwrotnej
kolejności

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego uruchomienia napędu. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Przed rozpoczęciem prac odłączyć napięcie od silnika oraz hamulca i zabezpieczyć

przed nieumyślnym włączeniem!

Hamulec Luz wzdłużny s [mm]

BMG05-1 1.5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

P
P
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8.5.4 Zmiana momentu hamowania
Moment hamowania może być zmieniany stopniowo (patrz rozdział "Dane techniczne")
• Poprzez montaż różnych sprężyn hamulcowych
• Poprzez liczbę sprężyn hamulcowych

1. Zdemontować:
– Wentylator zewnętrzny i enkoder inkrementalny (patrz rozdział "Przygotowanie

do konserwacji silnika i hamulca"), jeśli są zamontowane
– Zdjąć osłonę kołnierza lub wentylatora [21], pierścień osadczy [20] i wentylator

[19]
2. Zdjąć taśmę uszczelniającą [5], zdemontować ręczne zwalnianie:

– Nakrętki nastawcze [18], sprężyny stożkowe [17], śruby dwustronne [16], dźwig-
nię zwalniaka [15], kołek rozprężny [14]

3. Poluzować nakrętki [10e], zdjąć cewkę hamulca [12]
– O ok. 50 mm (uwaga: kabel hamulca!)

4. Wymienić lub uzupełnić sprężyny hamujące [11]
– Sprężyny hamujące rozmieścić symetrycznie.

5. Z powrotem zamontować części hamulca
– Oprócz taśmy uszczelniającej, wentylatora i osłony wentylatora, ustawić roboczą

szczelinę powietrzną (patrz rozdział "Przegląd hamulca BMG05-8, BM15-62",
punkty 4 do 7)

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego uruchomienia napędu. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Przed rozpoczęciem prac odłączyć napięcie od silnika oraz hamulca i zabezpieczyć

przed nieumyślnym włączeniem!
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6. W przypadku zwalniania ręcznego: za pomocą nakrętek nastawczych [18] ustawić
luz wzdłużny "s" pomiędzy sprężynami stożkowymi [17] (dociśnięte płasko) i nakręt-
kami nastawczymi (patrz poniższa ilustracja)

Ważne: Luz wzdłużny "s" jest konieczny, aby w miarę zużycia okładziny
hamulca tarcza zwory mogła się cofnąć. W przeciwnym razie nie będzie zagwa-
rantowane prawidłowe działanie hamulca.

7. Założyć taśmę uszczelniającą, zamontować zdemontowane części w odwrotnej
kolejności

Hamulec Luz wzdłużny s [mm]

BMG05-1 1.5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

WSKAZÓWKI
Przy ponownym demontażu wymienić nakrętki nastawcze [18] i nakrętki [10e]!
P
P
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8.6 Prace przeglądowe i konserwacyjne przy mikroprzełączniku
8.6.1 Ogólna budowa mikroprzełącznika przy DT(E)90 – DV(E)280 z BM(G)

1529021963
[49] Tarcza zwory dla mikroprzełącznika [557] Sworzeń [560] Śruba
[66] Taśma uszczelniająca dla mikroprzełącznika [558] Śruba [561] Szpilka
[555] Mikroprzełącznik [559] Śruba z łbem soczewkowym [562] Podkładka
[556] Kątownik mocujący

[66] [49]

[560][561] [557]

[555]

[558]

[559]

[556]

[562]
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8.6.2 Prace przeglądowe i konserwacyjne przy mikroprzełączniku dla kontroli funkcji

1. Skontrolować roboczą szczelinę powietrzną zgodnie z informacjami z rozdziału
"Przegląd hamulca, ustawianie roboczej szczeliny powietrznej" (→ str. 94) i w razie
potrzeby ustawić prawidłowo. 

2. Śrubę [560] wkręcić w aktywator [555] mikroprzełącznika, do momentu przełączenia
(styki bazowy-niebieski zwarte).
Podczas wkręcania przyłożyć śrubę [561], aby uzyskać luz wzdłużny z gwintu. 

3. Wykręcać śrubę [560] do momentu ponownego przełączenia mikroprzełącznika
[555] (styki brązowy-niebieski rozwarte). 

4. W celu zapewnienia prawidłowego działania, wykręcić śrubę [560] o dodatkowe
1/6 obrotu (0,1 mm). 

5. Dociągnąć nakrętkę sześciokątną [561] przytrzymując jednocześnie śrubę [560], aby
nie dopuścić do przestawienia położenia. 

6. Kilka razy włączyć i wyłączyć hamulec i jednocześnie sprawdzić, czy mikroprzełącz-
nik odpowiednio działa w każdym położeniu wału silnika. Należy przy tym ręcznie
obrócić kilka razy wałem silnika. 

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego uruchomienia napędu. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Przed rozpoczęciem prac, należy odłączyć silnik od źródła napięcia i zabezpieczyć

przed nieumyślnym, ponownym uruchomieniem.
• Należy dokładnie przestrzegać kolejności wykonywania prac!
P
P
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8.6.3 Prace przeglądowe i konserwacyjne przy mikroprzełączniku dla kontroli zużycia

1. Skontrolować roboczą szczelinę powietrzną zgodnie z informacjami z rozdziału
"Przegląd hamulca, ustawianie roboczej szczeliny powietrznej" (→ str. 94) i w razie
potrzeby ustawić prawidłowo. 

2. Śrubę [560] wkręcić w aktywator [555] mikroprzełącznika, do momentu przełączenia
(styki bazowy-niebieski zwarte).
Podczas wkręcania przyłożyć śrubę [561], aby uzyskać luz wzdłużny z gwintu. 

3. Nakręcić śrubę [560] wykonując pół obrotu w kierunku mikroprzełącznika [555].
4. Dociągnąć nakrętkę sześciokątną [561] przytrzymując jednocześnie śrubę [560], aby

nie dopuścić do przestawienia położenia. 
5. Jeśli przy wzroście zużycia tarcz hamulcowych osiągnięta zostanie wartość gra-

niczna, wówczas zadziała mikroprzełącznik (styki brązowy-niebieski rozwarte) i uru-
chomi przekaźnik lub wyzwoli odpowiedni sygnał. 

8.6.4 Prace przeglądowe i konserwacyjne przy mikroprzełączniku dla kontroli funkcji i zużycia 
W przypadku zamontowania dwóch mikroprzełączników przy jednym hamulcu, można
nadzorować obydwa stany. W takim przypadku mikroprzełącznik należy ustawić na
funkcję kontroli zużycia, a następnie na funkcję kontroli działania.

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo zmiażdżenia na skutek niezamierzonego uruchomienia napędu. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Przed rozpoczęciem prac, należy odłączyć silnik od źródła napięcia i zabezpieczyć

przed nieumyślnym, ponownym uruchomieniem.
• Należy dokładnie przestrzegać kolejności wykonywania prac!
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9 Usterki podczas eksploatacji
9.1 Usterki silnika
Usterka Możliwa przyczyna Sposób naprawy
Silnik nie uruchamia się Przerwany przewód zasilający Skontrolować przyłącza, w razie potrzeby poprawić

Hamulec nie zwalnia → Rozdz. "Usterki hamulca"
Przepalony bezpiecznik Wymienić bezpiecznik
Zadziałał wyłącznik ochronny silnika Sprawdzić właściwe ustawienie wyłącznika ochronnego 

silnika, w razie potrzeby usunąć błąd
Stycznik silnika nie przełącza, błąd 
w sterowaniu

Sprawdzić sterowanie silnika, w razie potrzeby usunąć 
błąd.

Silnik nie rusza lub uru-
chamia się z trudem

Silnik przeznaczony do połączenia 
w trójkąt, jednak połączony w gwiazdę

Skorygować podłączenie

Napięcie lub częstotliwość odbiegają przy-
najmniej podczas rozruchu silnie od warto-
ści zadanych

Zadbać o lepsze warunki sieciowe; sprawdzić przekrój 
przewodu doprowadzającego

Silnik nie uruchamia się 
w połączeniu w gwiazdę, 
tylko w połączeniu w trójkąt

Moment obrotowy przy połączeniu 
w gwiazdę jest niewystarczający

Jeśli prąd włączeniowy przy połączeniu w trójkąt nie jest 
zbyt wysoki, podłączyć bezpośrednio, w przeciwnym 
razie zastosować większy silnik lub wersję specjalną 
(po konsultacji)

Błąd styku przełącznika gwiazda-trójkąt Usunąć błąd
Niewłaściwy kierunek 
obrotów

Silnik niewłaściwe podłączony Zamienić dwie fazy

Silnik brzęczy i ma wysoki 
pobór prądu

Hamulec nie zwalnia → Rozdz. "Usterki hamulca"
Uszkodzone uzwojenie Silnik należy wysłać do warsztatu w celu naprawy
Wirnik ociera się

Wyłączają się bezpieczniki 
lub natychmiast załącza się 
ochrona silnika

Zwarcie w przewodzie Usunąć zwarcie
Zwarcie w silniku Zlecić usunięcie błędu w specjalistycznym warsztacie
Błędne podłączenie przewodów Skorygować podłączenie
Zwarcie doziemne w silniku Zlecić usunięcie błędu w specjalistycznym warsztacie

Silny spadek prędkości obro-
towej przy obciążeniu

Przeciążenie Przeprowadzić pomiar mocy, w razie potrzeby zastoso-
wać większy silnik lub zredukować obciążenie

Spadek napięcia Zwiększyć przekrój przewodu doprowadzającego
Silnik nadmiernie się 
rozgrzewa (zmierzyć 
temperaturę)

Przeciążenie Przeprowadzić pomiar mocy, w razie potrzeby zastoso-
wać większy silnik lub zredukować obciążenie

Niedostateczne chłodzenie Skorygować dopływ powietrza chłodzącego lub udrożnić 
tor powietrza chłodzącego, w razie potrzeby wyposażyć 
dodatkowo w wentylator zewnętrzny

Zbyt wysoka temperatura otoczenia Przestrzegać dopuszczalnego zakresu temperatur
Silnik podłączony w trójkąt, zamiast jak 
przewidziano w gwiazdę

Skorygować podłączenie

Przewód doprowadzający ma luźny styk 
(brak jednej fazy)

Usunąć luźny styk

Przepalony bezpiecznik Znaleźć i usunąć przyczynę (patrz powyżej); Wymienić 
bezpiecznik

Napięcie sieciowe odbiega o więcej niż 5 % 
od napięcia znamionowego silnika. Wyższe 
napięcie ma szczególnie niekorzystny wpływ 
w przypadku silników wielobiegunowych, 
ponieważ w tych silnikach prąd pracy jałowej 
juz przy normalnym napięciu ma prawie war-
tość prądu znamionowego.

Dostosować silnik do napięcia sieciowego

Przekroczony rodzaj pracy znamionowej 
(S1 do S10, DIN 57530), np. w wyniku zbyt 
dużej częstotliwości załączania

Rodzaj pracy znamionowej silnika dostosować do wymaga-
nych warunków roboczych; w razie potrzeby skonsultować 
się z fachowcem w celu określenia właściwego napędu

Wytwarzanie zbyt głośnych 
dźwięków

Zbyt mocno naprężone, zabrudzone lub 
uszkodzone łożysko kulkowe

Ponownie ustawić silnik, dokonać przeglądu łożysk kulko-
wych (→ Rozdz. "Dopuszczalne typy łożysk kulkowych"), 
w razie potrzeby nasmarować (→ Rozdz. "Tabela środków 
smarnych dla łożysk tocznych silników SEW"), wymienić

Wibracje obracających się części Usunąć przyczynę, w razie potrzeby wyważyć
Obce ciała w przewodach powietrza 
chłodzącego

Wyczyścić osłonę wentylatora i jego okolice
U
U
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9.2 Usterki hamulca

9.3 Usterki podczas pracy z przetwornicą częstotliwości
Podczas pracy silnika z przetwornicą częstotliwości mogą wystąpić również symptomy opi-
sane w rozdziale "Usterki w silniku". Znaczenie występujących problemów oraz wskazówki
dotyczące ich rozwiązania znajdziesz w instrukcji obsługi przetwornicy częstotliwości.

9.4 Serwis
9.4.1 Serwis

Usterka Możliwa przyczyna Sposób naprawy

Hamulec nie zwalnia Niewłaściwe napięcie na sterowniku hamulca Przyłożyć właściwe napięcie

Awaria prostownika hamulca Wymienić prostownik hamulca, sprawdzić oporność 
wewnętrzną oraz izolację cewki hamulca, sprawdzić 
prostownik hamulca

Przekroczona maks. dopuszczalna robocza 
szczelina powietrzna, ponieważ okładzina 
hamulca jest zużyta

Zmierzyć i ustawić roboczą szczelinę powietrzną

Spadek napięcia na przewodzie zasilającym 
> 10 %

Zadbać o właściwe napięcie przyłączeniowe; Sprawdzić 
przekrój kabla zasilającego

Niedostateczne chłodzenie, hamulec zbytnio 
się rozgrzewa

Prostownik silnika typu BG zamienić na BGE

Cewka hamulca wykazuje zwarcie uzwojenia 
lub zwarcie z kadłubem

Wymienić cały hamulec ze sterowaniem hamulca (specja-
listyczny warsztat), sprawdzić prostownik hamulca

Prostownik uszkodzony Wymienić prostownik lub cewkę hamulca

Silnik nie hamuje Niewłaściwa robocza szczelina powietrzna Zmierzyć i ustawić roboczą szczelinę powietrzną

Zużyte okładziny hamulcowe Całkowicie wymienić tarczę hamulcową

Niewłaściwy moment hamowania Zmienić moment hamowania (→ Rozdz. "Dane tech-
niczne")
• Poprzez rodzaj i ilość sprężyn hamujących
• Hamulec BMG05: poprzez montaż jednakowego kor-

pusu cewki hamulca BMG1
• Hamulec BMG2: poprzez montaż jednakowego kor-

pusu cewki hamulca BMG4

Tylko BM(G): robocza szczelina powietrzna 
tak duża, iż przylegają nakrętki nastawcze 
zwalniania ręcznego

Ustawić roboczą szczelinę powietrzną oraz luz wzdłużny 
urządzenia do ręcznego zwalniania

Tylko BR03, BM(G): niewłaściwe ustawione 
urządzenie do ręcznego zwalniania

Za pomocą nakrętki regulacyjnej ustawić prawidłowy luz 
wzdłużny przy urządzeniu do ręcznego zwalniania

Hamulec zapada 
z opóźnieniem

Hamulec został włączony tylko po stronie 
napięcia zmiennego

Przełączyć na napięcie stałe i zmienne (np. BSR); zgodnie 
ze schematem przyłączeniowym

Dźwięki w okolicy 
hamulca

Zużycie uzębienia w wyniku przeciążenia Sprawdzić projektowanie

Momenty wahadłowe z powodu niewłaściwe-
go ustawienia przetwornicy częstotliwości 

Sprawdzić/ poprawić ustawienie przetwornicy częstotliwo-
ści zgodnie z instrukcją obsługi

Aby skorzystać z pomocy serwisu, należy podać następujące dane:
• pełne dane z tabliczki znamionowej
• rodzaj i zakres usterki
• czas wystąpienia i okoliczności towarzyszące usterce
• przypuszczalną przyczynę
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10 Dane techniczne
10.1 Praca, robocza szczelina powietrzna, momenty hamowania BMG05-8, BR03, 

BC 
Rodzaj 
hamulca

dla wiel-
kości 

silnika

Okres pracy
do 

Konser-
wacja

Robocza szczelina 
powietrzna

Ustawienia momentów hamowania

[mm] Moment
hamo-
wania

Rodzaj i liczba sprężyn 
hamujących

Numer zamówieniowy 
sprężyn hamujących

[106 J] min.1)

1) Przestrzegać podczas kontroli roboczej szczeliny powietrznej: po próbnym uruchomieniu mogą pojawić się odchylenia ± 0,15 mm ze
względu na tolerancję równoległości tarczy hamulcowej.

maks. [Nm] normalny czerwony normalny czerwony

BMG052)

2) BMG05: gdyby maksymalny moment hamowania (5 Nm) był niewystarczający, wówczas można zamontować korpus cewki hamulca
BMG1.

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: gdyby maksymalny moment hamowania (20 Nm) był niewystarczający, wówczas można zamontować korpus cewki hamulca
BMG4.

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
D
P
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10.2 Praca, robocza szczelina powietrzna, momenty hamowania BM15-62
Rodzaj 
hamulca

dla wiel-
kości 

silnika

Okres pracy 
do konser-

wacji

Robocza szczelina 
powietrzna

Ustawienia momentów hamowania

[mm] Moment 
hamo-
wania

Rodzaj i liczba sprężyn Numer zamówieniowy 
sprężyn

[106 J] min.1)

1) Przestrzegać podczas kontroli roboczej szczeliny powietrznej: Po próbnym uruchomieniu mogą pojawić się odchylenia ± 0,15 mm ze
względu na tolerancję równoległości tarczy hamulcowej.

maks. [Nm] normalny czerwony normalny czerwony

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) Hamulec dwutarczowy

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 Dopuszczalna praca hamulca

Jeśli stosujesz silnik z hamulcem, musisz sprawdzić, czy hamulec posiada zezwolenie
dla wymaganej częstości łączeń Z. Poniższe wykresy przedstawiają dopuszczalną
pracę Wmax dla różnych hamulców i pomiarowych prędkości obrotowych w zależności
od podłączenia. Dane przedstawione zostały w zależności od żądanej częstości łączeń
Z w łączeniach/godzinę (1/h).
Ustawienie pomocnicze w celu ustalenia pracy patrz "Praktyka w technice napędowej:
Projektowanie napędów".

ZAGROŻENIE!
Niebezpieczeństwo wybuchu wskutek przekroczenia maksymalnie dopuszczalnej
pracy hamulca podczas każdego procesu hamowania. 
Śmierć lub ciężkie uszkodzenia ciała.
• Przedstawiona na charakterystykach maks. praca hamulca podczas każdego pro-

cesu hamowania nie może być w żadnym razie przekroczona, nawet podczas
hamowania awaryjnego.
D
D

P
i

f
kVA

Hz

n
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10.3.1 Kategoria II3D (BMG05-BM62) i kategoria II2G (BC05 i BC2)

Rys. 6: Maksymalna dopuszczalna praca na każdy cykl przy 3000 obr./min
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Rys. 7: Maksymalna dopuszczalna praca na każdy cykl przy 1500 obr./min
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Rys. 8: Maksymalna dopuszczalna praca na każdy cykl przy 1000 obr./min
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Rys. 9: Maksymalna dopuszczalna praca na każdy cykl przy 750 obr./min
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Dopuszczalna praca hamulca
10.3.2 Kategoria II3G (BMG05-BM62)

Rys. 10: Maksymalna dopuszczalna praca na każdy cykl przy 3000 obr./min
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Rys. 11: Maksymalna dopuszczalna praca na każdy cykl przy 1500 obr./min
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Dopuszczalna praca hamulca
Rys. 12: Maksymalna dopuszczalna praca na każdy cykl przy 1000 obr./min
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Rys. 13: Maksymalna dopuszczalna praca na każdy cykl przy 750 obr./min
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10.4 Prądy robocze
Podane w tabelach wartości prądu IH (prąd trzymania) są wartościami skutecznymi.
Urządzenia pomiarowe wolno stosować wyłącznie do mierzenia wartości efektywnej.
Prąd załączania (prąd przyspieszania) IB przepływa jedynie przez krótki czas (maks.
150 ms) podczas zwalniania hamulca lub spadków napięcia poniżej 70 % napięcia zna-
mionowego. W przypadku zastosowania prostownika hamulca BG lub w przypadku bez-
pośredniego zasilania napięciem stałym oba przypadki możliwe tylko przy hamulcach
do wielkości BMG4 nie dochodzi do zwiększenia prądu załączania.

10.4.1 Hamulec BMG05-BMG4

BMG05 BMG1 BMG2 BMG4

Wielkość silnika 71/80 80 90/100 100

Maks. moment hamowania 
[Nm]

5 10 20 40

Term. strata mocy [W] 32 36 40 50

Współczynnik włączeniowy 
IB/IH

4 4 4 4

Napięcie znamionowe UN 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

IB Prąd przyśpieszania - krótkotrwały prąd włączeniowy
IH Prąd trzymania, wartość skuteczna w przewodzie doprowadzającym do prostownika 

hamulca SEW
IG Prąd stały przy bezpośrednim zasilaniu napięciem stałym
UN Napięcie znamionowe (zakres napięcia znamionowego)
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10.4.2 Hamulec BMG8-BM32/62

Legenda

BMG8 BM15 BM30/31; BM32/62

Wielkość silnika 112/132S 132M-160M 160L-225

Maks. moment hamowania 
[Nm]

75 150 600

Term. strata mocy [W] 65 95 120

Współczynnik włączeniowy 
IB/IH

6.3 7.5 8.5

Napięcie znamionowe UN BMG8 BM15 BM30/31; BM32/62

IH
[AAC]

IH
[AAC]

IH
[AAC]VAC VDC

24 2.771)

1) Prąd stały w przypadku pracy z 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 Prąd trzymania, wartość skuteczna w przewodzie doprowadzającym do prostownika 
hamulca SEW

IB Prąd przyśpieszania - krótkotrwały prąd włączeniowy
IG Prąd stały przy bezpośrednim zasilaniu napięciem stałym
UN Napięcie znamionowe (zakres napięcia znamionowego)
D
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10.4.3 Hamulec BC

Legenda

BC05 BC2

Wielkość silnika 71/80 90/100

Maks. moment hamowania 
[Nm]

7.5 30

Term. strata mocy [W] 29 41

Współczynnik IB/IH 4 4

Napięcie znamionowe UN 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 Prąd trzymania, wartość skuteczna w przewodzie doprowadzającym do prostownika 
hamulca SEW

IB Prąd przyśpieszania - krótkotrwały prąd włączeniowy
IG Prąd stały przy bezpośrednim zasilaniu napięciem stałym
UN Napięcie znamionowe (zakres napięcia znamionowego)
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10.5 Maksymalne dopuszczalne siły poprzeczne
Poniższa tabela przedstawia dopuszczalne siły poprzeczne (górna wartość) i siły
osiowe (dolna wartość) silników trójfazowych w wersji przeciwwybuchowej:

10.5.1 Przeliczenie siły poprzecznej w przypadku działania siły poza środkiem długości wału
W przypadku działania siły poza środkiem długości wału dopuszczalne siły poprzeczne
należy obliczyć przy użyciu poniższych wzorów. Mniejsza z obu wartości FxL (w zależ-
ności od żywotności łożysk) i FxW (w zależności od trwałości wału) jest dopuszczalną
wartością siły poprzecznej w punkcie x. Należy pamiętać, że obliczenia dotyczą Ma maks.

FxL w zależności 
od żywotności 
łożysk

FxW w zależności 
od trwałości wału

Położe-
nie pracy

[1/min]
Liczba 
bie-
gunów

Dopuszczalna siła poprzeczna FR [N]
Dopuszczalna siła osiowa FA [N]; FA_ciąg = FA_nacisk

Wielkość

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

280

Silnik na 
łapach

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

-
-

-
-

-
-

Silnik 
kołnie-
rzowy

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
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10Dane techniczne
Maksymalne dopuszczalne siły poprzeczne
Stałe silnikowe 
do obliczenia siły 
poprzecznej

2. końcówki wału 
silnika

Prosimy o konsultację z SEW-EURODRIVE odnośnie dopuszczalnego obciążenia
2. końcówki wału silnika.

Rys. 14: Siła poprzeczna FX przy działaniu siły poza środkiem 
długości wału

l

l/2

x

F
R

F
x

F
A

d

l

l/2

x

F
Ra

F
x

F
A

d

R

Wielkość
a

[mm]

b

[mm]

c
f

[mm]

d

[mm]

l

[mm]
2-biegu-

nowy
[Nmm]

4-biegu-
nowy

[Nmm]

6-biegu-
nowy

[Nmm]

8-biegu-
nowy

[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 ane techniczne
opuszczalne typy łożysk kulkowych
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10.6 Dopuszczalne typy łożysk kulkowych
10.6.1 Kategoria 2

10.6.2 Kategoria 3

Typ silnika

Łożysko A
(silnik trójfazowy, silnik 

z hamulcem)

Łożysko B
(silniki na łapach, silniki kołnierzowe 

i motoreduktory)

Motoreduktor
Silnik 

kołnierzowy 
i silnik na łapach

Silnik trójfazowy Silnik 
z hamulcem

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 -

Typ silnika

Łożysko A
(silnik trójfazowy, silnik 

z hamulcem)

Łożysko B
(silniki na łapach, silniki kołnierzowe 

i motoreduktory)

Motoreduktor
Silnik 

kołnierzowy 
i silnik na 
łapach

Silnik trójfazowy Silnik 
z hamulcem

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
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11Deklaracja zgodności
Silniki kategorii 3G/3D/3GD, seria D(F)T(E)/D(F)V(E)
11 Deklaracja zgodności
11.1 Silniki kategorii 3G/3D/3GD, seria 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 eklaracja zgodności
ilniki / silniki z hamulcem kategorii 2GD/2G, seria eD(F)T, eD(F)V i BC
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11.2 Silniki / silniki z hamulcem kategorii 2GD/2G, seria eD(F)T, eD(F)V i 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
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11Deklaracja zgodności
Silniki / silniki z hamulcem kategorii 3D, seria C(F)T/C(F)V
11.3 Silniki / silniki z hamulcem kategorii 3D, seria 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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11 eklaracja zgodności
ilniki / silniki z hamulcem kategorii 2G, serii eD(F)R

124
11.4 Silniki / silniki z hamulcem kategorii 2G, serii 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
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11Deklaracja zgodności
Silniki / silniki z hamulcem kategorii 2D, seria eD(F)T, eD(F)V
11.5 Silniki / silniki z hamulcem kategorii 2D, seria 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
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12 ałącznik
nstrukcja obsługi i konserwacji do wentylatorów zewnętrznych WISTRO
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12 Załącznik
12.1 Instrukcja obsługi i konserwacji do wentylatorów zewnętrznych WISTRO

W przypadku wentylatorów zewnętrznych firmy WISTRO należy stosować się do infor-
macji zawartych w odpowiednich instrukcjach:

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI I KONSERWACJI 
AGREGATY WENTYLATORÓW ZEWNĘTRZNYCH WISTRO Z OCHRONĄ PRZED WYBUCHEM PYŁÓW
SERIA IL 3D
betriebs.und.wartungsanleitung.d_ATEX.3D

Agregaty firmy WISTRO dostarczane są przeważnie w stanie gotowym do montażu. Łożyska wentylatorów
nie wymagają konserwacji, a ich żywotność obliczona została na 40.000 roboczogodzin.
W przypadku dłuższej eksploatacji, należy wymienić wentylator zewnętrzny na nowy.

Stopień ochrony IP66 wg EN 60529, maks. dopuszczalna temperatura na powierzchni 120 °C

Obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i wymogi odnośnie osłony ruchomych części przed dotykiem
(DIN EN 294) są spełnione.

Przed montażem należy zwrócić uwagę, aby wirnik wentylator mógł się swobodnie obracać, oraz aby łopatki
wirnika nie były zdeformowane lub wygięte, w przeciwnym razie może wystąpić niewyważenie, które wpływa
na skrócenie okresu żywotności.

Podłączenie elektryczne wykonywane jest w zależności od trybu pracy (jednofazowy lub trójfazowy),
zgodnie ze schematem przyłączeniowym (załącznik 1). Schemat przyłączeniowy wybity jest lub umieszczony
w postaci nalepki na pokrywie skrzynki zaciskowej.
Podczas regulacji, wentylatory powinny być chronione poprzez wbudowany oporowy czujnik temperatury
(PTC).
Agregaty zewnętrznych wentylatorów mogą być zabezpieczone poprzez wbudowany czujnik PTC, i korzy-
stać z funkcji nadzoru w połączeniu z odpowiednim urządzeniem wyzwalającym.
Wartości maksymalne dla natężenia podane zostały w tabeli "Zakres napięcia, seria IL" (załącznik 2). 

Po montażu należy przeprowadzić próbne uruchomienie. Należy przy tym zwrócić uwagę, czy kierunek
obrotów wirnika wentylatora jest zgodny ze wskazaniem strzałki umieszczonej po wewnętrznej stronie kratki
napływu powietrza, przez które wdmuchiwane jest powietrze niezbędne do chłodzenia silnika.
Uwaga: W przypadku ustawienia nieprawidłowego kierunku obrotów może dojść do znacznego spadku
wydajności chłodzenia. Jednocześnie wzrasta zagrożenie przegrzania elementu maszyny, który miał być
chłodzony.

W trakcie eksploatacji należy uważać, aby szczególnie w zapylonej atmosferze nie dochodziło do nadmier-
nego stężenia pyłów w okolicy łopatek wentylatora, ponieważ również w tych elementach występuje niewy-
ważenie, które prowadzi do skrócenia okresu żywotności. Dotyczy to również atmosfery w której unoszą się
różne cząsteczki pyłów, jak np. w przemyśle obróbki drewna lub w młynach węglowych. Dla tego i podobnego
zastosowania zaleca się użycie daszka ochronnego.
Daszek ochronny montowany jest po wcześniejszym wykręceniu czterech śrub kołnierzowych (śruby Instar),
wsunięciu kątowników mocujących i ponownym dociągnięciu śrub.
Późniejszy montaż daszku ochronnego powinien być przeprowadzany przez odpowiednio przeszkolony per-
sonel, a wszelkie wykonane prace powinny być skontrolowane i udokumentowane przez osobę upoważnioną.
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12Załącznik
Instrukcja obsługi i konserwacji do wentylatorów zewnętrznych WISTRO
12.1.1 Schemat połączeń wentylatora zewnętrznego VE (załącznik 1) 

Podłączenie elektryczne, seria IL 3D

3≈ Õ 
Połączenie w gwiazdę

3≈ Ö 
Połączenie w trójkąt

3 ≈ Ø (Ö)
Trójkąt-Steinmetz

U1 (T1) = czarny V1 (T2) = jasno-niebieski W1 (T3) = brązowy
U2 (T4) = zielony V2 (T5) = biały W2 (T6) = żółty
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Instrukcja obsługi – Silniki trójfazowe, asynchroniczne serwomotory w wersji przeciwwybuchowej
 127



12 ałącznik
nstrukcja obsługi i konserwacji do wentylatorów zewnętrznych WISTRO

128
12.1.2 Zakres napięcia wentylatora zewnętrznego VE (załącznik 2) 

Zakres napięcia, seria IL (zgodnie z EN 60334)

Tryb pracy BG Średnica 
wentylatora

Zakres napięcia Maks. 
dopusz-

czalne natę-
żenie prądu

Maks. pobór 
mocy

(mm) (V) (A) (W)

50Hz 60Hz

1 ≈ 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 ≈ 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 ≈ 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

dwubieg.
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12Załącznik
Instrukcja obsługi i konserwacji do wentylatorów zewnętrznych WISTRO
12.1.3 Deklaracja zgodności WE zewnętrznego wentylatora VE

 

   

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 
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Lista adresów
13 Lista adresów
Niemcy

Główny zarząd
Zakład  produkcyjny
Dystrybucja

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
Adres pocztowy
Postfach 3023 • D-76642  Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
http://www.sew-eurodrive.de
sew@sew-eurodrive.de

Zakład produkcyjny 
/ Przekładnie 
przemysłowe

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Christian-Pähr-Str.10
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-0
Fax +49 7251  75-2970

Service  
Competence Center

Centrum 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

Północz SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Alte Ricklinger Straße 40-42 
D-30823 Garbsen (przy  Hannover)

Tel. +49 5137 8798-30
Fax +49 5137 8798-55
sc-nord@sew-eurodrive.de

Wschód SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Dänkritzer Weg 1
D-08393 Meerane (przy Zwickau)

Tel. +49 3764 7606-0
Fax +49 3764  7606-30
sc-ost@sew-eurodrive.de

Południe SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim  (przy Monachium)

Tel. +49 89 909552-10
Fax +49 89 909552-50
sc-sued@sew-eurodrive.de

Zachód SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (przy Düsseldorf)

Tel. +49 2173  8507-30
Fax +49 2173 8507-55
sc-west@sew-eurodrive.de

Elektronika 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 / dyżur telefoniczny 24-h +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5  7394357

Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Niemczech na żądanie.

Francja

Zakład  produkcyjny
Dystrybucja
Serwis

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

Zakład  produkcyjny Forbach SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

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

Nantes SEW-USOCOME 
Parc d’activités de la forêt
4 rue des Fontenelles
F-44140 Le Bignon

Tel. +33 2 40 78 42 00
Fax +33 2 40 78 42 20
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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

Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych we Francji na żądanie.

Algieria

Dystrybucja Algier REDUCOM Sarl 
16, rue des Frères Zaghnoune
Bellevue
16200 El Harrach Alger

Tel. +213 21 8214-91
Fax +213 21 8222-84
info@reducom-dz.com
http://www.reducom-dz.com

Argentyna

Zakład montażowy
Dystrybucja

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

Australia

Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis

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

Austria

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Wiedeń 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://www.sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Belgia

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Bruksela SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@sew-eurodrive.be

Service  
Competence Center

Przekładnie 
przemysłowe

SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
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

Białoruś

Dystrybucja Mińsk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 17 298 47 56 / 298 47 58
Fax +375 17 298 47 54
http://www.sew.by
sales@sew.by

Brazylia

Zakład  produkcyjny
Dystrybucja
Serwis

São 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

Francja
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Bułgaria

Dystrybucja Sofia BEVER-DRIVE GmbH
Bogdanovetz Str.1
BG-1606 Sofia

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@bever.bg

Chile

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
Adres pocztowy
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

Chiny

Zakład produkcyjny
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Tiencin SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.
No. 46, 7th Avenue, TEDA
Tianjin 300457

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25323273
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.com.cn

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

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

Kanton SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd.
No. 9, JunDa Road
East Section of GETDD
Guangzhou 510530

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20  82267922
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 84478388
Fax +86 27  84478389
wuhan@sew-eurodrive.cn

Xi'An SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd.
No. 12 Jinye 2nd Road
Xi'An High-Technology Industrial Development 
Zone
Xi'An 710065

Tel. +86 29 68686262
Fax +86 29 68686311
xian@sew-eurodrive.cn

Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w Chinach na żądanie.

Chorwacja

Dystrybucja
Serwis

Zagrzeb KOMPEKS d. o. o.
Zeleni dol 10
HR 10 000 Zagreb

Tel. +385 1 4613-158
Fax +385 1 4613-158
kompeks@inet.hr

Dania

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Kopenhaga 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

Egipt

Dystrybucja
Serwis

Kair 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
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Estonia

Dystrybucja 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

Finlandia

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Lahti SEW-EURODRIVE OY
Vesimäentie  4
FIN-15860 Hollola 2

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 3  780-6211
http://www.sew-eurodrive.fi
sew@sew.fi

Zakład produkcyjny
Zakład montażowy

Karkkila SEW Industrial Gears Oy
Valurinkatu 6, PL 8
FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila

Tel. +358 201 589-300
Fax +358 201 589-310
sew@sew.fi
http://www.sew-eurodrive.fi

Gabon

Dystrybucja Libreville ESG Electro Services Gabun
Feu Rouge Lalala
1889 Libreville
Gabun

Tel. +241 741059
Fax +241 741059
esg_services@yahoo.fr

Grecja

Dystrybucja Ateny Christ. Boznos & Son S.A.
12, K. 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

Hiszpania

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

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

Holandia

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Rotterdam SEW-EURODRIVE B.V.
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
Service: 0800-SEWHELP
http://www.sew-eurodrive.nl
info@sew-eurodrive.nl

Indie

Siedziba
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. 4,  GIDC
POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243
Gujarat

Tel. +91 265 3045200, 
+91 265 2831086
Fax +91 265 3045300, 
+91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
salesvadodara@seweurodriveindia.com

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited
Plot No. K3/1, Sipcot  Industrial Park Phase II
Mambakkam Village
Sriperumbudur - 602105
Kancheepuram Dist, Tamil Nadu

Tel. +91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
saleschennai@seweurodriveindia.com

Irlandia

Dystrybucja
Serwis

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
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Izrael

Dystrybucja 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

Japonia

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 
250-1, Shimoman-no,
Iwata
Shizuoka  438-0818

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373855
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Kamerun

Dystrybucja Douala Electro-Services
Rue Drouot Akwa
B.P. 2024
Douala

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137
electrojemba@yahoo.fr

Kanada

Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA  LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, ON L6T 3W1

Tel. +1 905 791-1553
Fax +1 905 791-2999
http://www.sew-eurodrive.ca
l.watson@sew-eurodrive.ca

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA  LTD.
Tilbury Industrial Park
7188 Honeyman Street 
Delta, BC V4G  1G1

Tel. +1 604 946-5535
Fax +1 604 946-2513
b.wake@sew-eurodrive.ca

Montreal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA  LTD.
2555 Rue Leger 
Lasalle, PQ H8N 2V9

Tel. +1 514 367-1124
Fax +1 514 367-3677
a.peluso@sew-eurodrive.ca

Dalsze adresy dotyczące punktów  serwisowych w Kanadzie na żądanie.

Kazachstan

Dystrybucja Ałma-Ata ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ"
пр.Райымбека, 348
050061 г. Алматы
Республика Казахстан

Тел. +7 (727) 334 1880
Факс +7 (727) 334 1881
http://www.sew-eurodrive.kz
sew@sew-eurodrive.kz

Kolumbia

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

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

Korea Południowa

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Ansan SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
#1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu,
Ansan-City, Kyunggi-Do Zip   425-839

Tel. +82 31 492-8051
Fax +82 31 492-8056
http://www.sew-korea.co.kr
master.korea@sew-eurodrive.com

Pusan 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
L
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Liban

Dystrybucja Bejrut Gabriel Acar & Fils sarl
B. P. 80484
Bourj Hammoud, Beirut

Tel. +961 1 510 532
Fax +961 1 494 971
ssacar@inco.com.lb

Jordania
Kuwejt
Arabia Saudyjska
Syria

Bejrut Middle East Drives S.A.L.  (offshore)
Sin El Fil.
B. P. 55-378
Beirut

Tel. +961 1 494 786
Fax +961 1 494 971
info@medrives.com
http://www.medrives.com 

Litwa

Dystrybucja Olita UAB Irseva
Statybininku 106C
LT-63431 Alytus

Tel. +370 315 79204
Fax +370 315 56175
irmantas@irseva.lt
http://www.sew-eurodrive.lt

Łotwa

Dystrybucja Ryga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

Tel. +371 6 7139253
Fax +371 6 7139386
http://www.alas-kuul.com
info@alas-kuul.com

Luksemburg

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Bruksela SEW-EURODRIVE n.v./s.a.
Researchpark Haasrode 1060
Evenementenlaan 7
BE-3001 Leuven

Tel. +32 16 386-311
Fax +32 16 386-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@sew-eurodrive.be

Malezja

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Johor 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

Dystrybucja
Serwis

Al-
Muhammadijja

SEW EURODRIVE SARL
Z.I. Sud Ouest - Lot 28
2ème étage
Mohammedia 28810

Tel. +212 523 32 27 80/81
Fax +212 523 32 27 89
sew@sew-eurodrive.ma
http://www.sew-eurodrive.ma

Meksyk

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

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

Norwegia

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

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
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Nowa Zelandia

Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis

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

Pakistan

Dystrybucja Karaczi Industrial Power Drives
Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central 
Commercial Area,
Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, 
Karachi

Tel. +92 21 452 9369
Fax +92-21-454 7365
seweurodrive@cyber.net.pk

Peru

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

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

Polska

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o.
ul. Techniczna 5 
PL-92-518 Łódź

Tel. +48 42 676 53 00
Fax +48 42 676 53 49
http://www.sew-eurodrive.pl
sew@sew-eurodrive.pl

Serwis Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343
Fax +48 42 6765346

Linia serwisowa Hotline 24H
Tel. +48 602 739 739

(+48 602 SEW SEW)
serwis@sew-eurodrive.pl

Portugalia

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

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

Republika Czeska

Dystrybucja Praga SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
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

Drive Service 
Hotline / dyżur 
telefoniczny 
24-h

HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW) Servis:
Tel. +420 255 709 632
Fax +420 235 358 218
servis@sew-eurodrive.cz

Rosja

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

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
L
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RPA

Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis

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

Kapsztad 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

Nelspruit SEW-EURODRIVE (PTY) LTD.
7 Christie Crescent
Vintonia
P.O.Box 1942
Nelspruit 1200

Tel. +27 13 752-8007
Fax +27 13 752-8008
robermeyer@sew.co.za

Rumunia

Dystrybucja
Serwis

Bukareszt Sialco Trading SRL 
str. Madrid nr.4 
011785 Bucuresti

Tel. +40 21 230-1328
Fax +40 21 230-7170 
sialco@sialco.ro

Senegal

Dystrybucja 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
http://www.senemeca.com

Serbia

Dystrybucja Belgrad DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV sprat
SRB-11000 Beograd

Tel. +381 11 347 3244 / 
+381 11 288 0393
Fax +381 11 347 1337
office@dipar.rs

Singapur

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

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
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Słowacja

Dystrybucja Bratysława 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

Koszyce 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

Słowenia

Dystrybucja
Serwis

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

Szwajcaria

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

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

Szwecja

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

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

Tajlandia

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

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

Tunezja

Dystrybucja Tunis T. M.S. Technic Marketing Service
Zone Industrielle Mghira 2
Lot No. 39
2082 Fouchana

Tel. +216 79 40 88 77
Fax +216 79 40 88 66
http://www.tms.com.tn
tms@tms.com.tn

Turcja

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Stambuł SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited 
Şirketi
Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak 
No:401
TR-41480 Gebze KOCAELİ

Tel. +90-262-9991000-04
Fax +90-262-9991009
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ukraina

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Dniepro-
petrowsk

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
L
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USA

Zakład produkcyjny
Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Region 
Południowo-
Wschodni

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

Zakłady montażowe
Dystrybucja
Serwis

Region 
Północno-
Wchodni

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

Region 
Środkowy

SEW-EURODRIVE INC.
2001 West Main Street 
Troy, Ohio 45373

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 332-0038
cstroy@seweurodrive.com

Region 
Południowo-
Zachodni

SEW-EURODRIVE INC.
3950 Platinum Way 
Dallas, Texas 75237

Tel. +1 214 330-4824
Fax +1 214 330-4724
csdallas@seweurodrive.com

Region 
Zachodni

SEW-EURODRIVE INC. 
30599 San Antonio St.
Hayward, CA 94544

Tel. +1 510 487-3560
Fax +1 510 487-6433
cshayward@seweurodrive.com

Dalsze adresy dotyczące punktów serwisowych w USA na żądanie.

Węgry

Dystrybucja
Serwis

Budapeszt SEW-EURODRIVE Kft.
H-1037 Budapest
Kunigunda u. 18

Tel. +36 1 437 06-58
Fax +36 1 437 06-50
http://www.sew-eurodrive.hu
office@sew-eurodrive.hu

Wenezuela

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

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

Wielka Brytania

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
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

Drive Service Hotline / dyżur telefoniczny 24-h Tel. 01924 896911
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Wietnam

Dystrybucja Ho Chi Minh 
(miasto)

Wszystkie branże oprócz przemysłu 
stoczniowego, górniczego i spółek 
zagranicznych offshore:
Nam Trung Co., Ltd
250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, 
Binh Duong Province
HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street
District 10, Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 8301026
Fax +84 8 8392223
namtrungco@hcm.vnn.vn
truongtantam@namtrung.com.vn
khanh-nguyen@namtrung.com.vn

Przemysł stoczniowy, górniczy i spółki 
zagraniczne offshore:
DUC VIET INT LTD
Industrial Trading and Engineering Services
A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02,
Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City

Tel. +84 8 62969 609
Fax +84 8 62938 842
totien@ducvietint.com

Hanoi Nam Trung Co., Ltd
R.205B Tung Duc Building
22 Lang ha Street
Dong Da District, Hanoi City

Tel. +84 4 37730342
Fax +84 4 37762445
namtrunghn@hn.vnn.vn

Włochy

Zakład montażowy
Dystrybucja
Serwis

Solaro 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

Wybrzeże Kości Słoniowej

Dystrybucja Abidjan SICA
Société industrielle & commerciale pour 
l'Afrique
165, Boulevard de Marseille
26 BP 1115 Abidjan 26

Tel. +225 21 25 79 44
Fax +225 21 25 88 28
sicamot@aviso.ci

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dystrybucja
Serwis

Szardża Copam Middle East (FZC)
Sharjah Airport International Free Zone
P.O. Box 120709
Sharjah

Tel. +971 6 5578-488
Fax +971 6 5578-499
copam_me@eim.ae
L
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B
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C
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Kategoria 2G, 2D i 2GD ........................ 23, 26
Kategoria 3D ................................................43
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M
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Oznaczenie typu ................................................ 12

P
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Podłączanie hamulca

Kategoria 3D ................................................ 44
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Asynchroniczne serwomotory ......................64
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R
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S
Serwis ...............................................................103
Silnik
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Siły poprzeczne .................................................118
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T
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Kategoria 2G, 2D i 2GD ............................... 23
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Termiczne graniczne charakterystyki
Asynchroniczne serwomotory ...................... 63
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Tolerancje przy pracach montażowych .............. 17
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Typy łożysk kulkowych ..................................... 120

U
Układ sterowania hamulca ................................. 19
Uruchomienie ..................................................... 69
Urządzenie ochronne silnika .............................. 19
Ustawianie parametrów

Falowniki dla kategorii 2G ........................... 70
Falowniki dla kategorii 3 .............................. 72

Ustawienie silnika .............................................. 17
Usterki podczas eksploatacji

Hamulec .................................................... 103
Przetwornica częstotliwości ....................... 103
Silnik .......................................................... 102

Uwagi dot. okablowania ..................................... 19
Uziemienie ......................................................... 20
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem .............. 8

W
Wartości graniczne dla prądu i momentu 
obrotowego ........................................................ 61
Warunki otoczenia ............................................. 21

Gaz .............................................................. 21
Para ............................................................. 21
Pył ................................................................ 21
Szkodliwe promieniowanie .......................... 21
Temperatura ................................................ 21
Wysokość ustawienia .................................. 21

Wentylator zewnętrzny ..................................... 126
Wloty przewodów ............................................... 18
Wykluczenie odpowiedzialności ........................... 6
Wyłącznik ochronny silnika

Kategoria 2G, 2D i 2GD ............................... 23
Kategoria 3G, 3D i 3GD ............................... 28

Wyrównanie potencjałów ................................... 18
S
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SEW-EURODRIVE – Driving the world



Oto jak napędzamy świat

Ludzie myślący 
szybko, 
opracowujący 
razem z Tobą 
przyszłościowe 
rozwiązania.

Sieć serwisowa, 
która jest zawsze 
w zasięgu ręki – 
na całym świecie.

Napędy i urządzenia sterujące, 
automatycznie zwiększające 
wydajność pracy.

Rozległa wiedza 
o najważniejszych 
gałęziach 
dzisiejszego 
przemysłu.

Bezkompromisowa 
jakość, której 
wysokie standardy 
ułatwiają codzienną 
pracę.

Globalna prezencja – szybkie, 
przekonujące rozwiązania.
W każdym miejscu.

Innowacyjne 
pomysły, 
umożliwiające 
rozwiązanie 
przyszłych 
problemów już dziś.

Oferta internetowa 
przez 24 godziny na 
dobę, dająca dostęp 
do informacji 
i uaktualnień 
oprogramowania.

Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ Serwisy

SEW-EURODRIVE
Driving the world

www.sew-eurodrive.com

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany
Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com
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