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1 Γενικές οδηγίες
1.1 Χρήση των οδηγιών λειτουργίας

Οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνουν σημαντικές
υποδείξεις για τη λειτουργία και συντήρηση. Αυτό το εγχειρίδιο απευθύνεται σε όλα τα
άτομα που εκτελούν εργασίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας
και συντήρησης στο προϊόν.
Οι οδηγίες λειτουργίας θα πρέπει να διατηρούνται σε ευανάγνωστη κατάσταση.
Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας καθώς και τα άτομα που
εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη έχουν διαβάσει και έχουν κατανοήσει τις
οδηγίες λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες
πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE.

1.2 Δομή των υποδείξεων ασφαλείας
Οι υποδείξεις ασφαλείας αυτών των οδηγιών λειτουργίας έχουν δομηθεί με τον εξής
τρόπο:

Σύμβολο ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ!
Είδος κινδύνου και η πηγή του.
Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης.
• Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.

Σύμβολο Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη 
τήρηση

Παράδειγμα:

Γενικός κίνδυνος

Συγκεκριμένος κίνδυνος,
π.χ. ηλεκτροπληξία

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη 
κατάσταση

Θάνατος ή σοβαρές σωματικές βλάβες

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη 
κατάσταση

Ελαφριοί τραυματισμοί

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ενδεχόμενες υλικές ζημιές Ζημιά στο σύστημα κίνησης ή στο 
περιβάλλον λειτουργίας του

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σημαντικές οδηγίες για την 
αντιεκρηκτική προστασία

Κατάργηση της αντιεκρηκτικής 
προστασίας και κίνδυνοι που 
προκύπτουν από αυτήν 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή.
Διευκολύνει το χειρισμό του 
συστήματος κίνησης.
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1.3 Αξιώσεις παροχής εγγύησης
Προϋπόθεση για τη μη ελαττωματική λειτουργία του μηχανήματος και για την κάλυψη
εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών λειτουργίας. Γι' αυτό πριν αρχίσετε να εργάζεστε
με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας! 

1.4 Αποκλεισμός ευθυνών
Η τήρηση των οδηγιών που περιέχονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας είναι βασική
προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων με αντιεκρηκτική
προστασία και για την εξασφάλιση των αναφερόμενων ιδιοτήτων προϊόντος και
των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωματικές βλάβες, υλικές ζημιές και ζημιές
στην περιουσία που οφείλονται στη μη τήρηση των οδηγιών λειτουργίας,
η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη. H υποχρέωση παροχής εγγύησης
για ζημιές δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις.

1.5 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας
© 2008 - SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε αναπαραγωγή, επεξεργασία, δημοσίευση ή άλλη
αξιοποίηση, έστω και αποσπασματικά. 
Γ
Α
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2 Υποδείξεις ασφαλείας
2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις

Οι υποδείξεις ασφαλείας που ακολουθούν αφορούν κυρίως τη χρήση ηλεκτροκινητήρων
με αντιεκρηκτική προστασία. Εάν χρησιμοποιείτε μειωτήρες, λάβετε επίσης υπόψη τις
υποδείξεις ασφαλείας για μειωτήρες που περιέχονται στις αντίστοιχες οδηγίες
λειτουργίας.
Παρακαλούμε, λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας που
περιέχονται στις επί μέρους ενότητες του παρόντος εγχειριδίου.

2.2 Γενικά

Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών από την
ανεπίτρεπτη αφαίρεση των απαιτούμενων καλυμμάτων, από μια μη προβλεπόμενη
χρήση, καθώς και από τη λανθασμένη εγκατάσταση ή χρήση.
Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο. Λάβετε υπόψη το
κεφάλαιο "Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα".

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κατά τη διάρκεια λειτουργίας οι ηλεκτροκινητήρες και οι ηλεκτρομειωτήρες ενδέχεται,
ανάλογα με το βαθμό προστασίας τους, να διαθέτουν ηλεκτροφόρα, γυμνά ή ακόμα και
κινούμενα ή περιστρεφόμενα μέρη, καθώς και θερμές επιφάνειες.
Τα εκρηκτικά μείγματα αερίων ή η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τα καυτά,
ηλεκτροφόρα και κινούμενα μέρη των ηλεκτρικών μηχανών μπορεί να προκαλέσουν
σοβαρούς ή και θανάσιμους τραυματισμούς.
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
• Κάθε εργασία που έχει σχέση με τη μεταφορά, αποθήκευση, εγκατάσταση/

τοποθέτηση, σύνδεση, εκκίνηση, συντήρηση και επισκευή μπορεί να εκτελείται
μόνο από ειδικευμένους τεχνικούς, τηρώντας:
– τις αναλυτικές οδηγίες των αντίστοιχων εγχειριδίων οδηγιών λειτουργίας 
– τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες ασφαλείας πάνω στον

ηλεκτροκινητήρα/ηλεκτρομειωτήρα,
– όλα τα υπόλοιπα έγγραφα μελέτης του έργου, τις οδηγίες λειτουργίας και τα

διαγράμματα συνδεσμολογίας που αφορούν τον ηλεκτροκινητήρα
– τις συγκεκριμένες διατάξεις και απαιτήσεις που ισχύουν για το σύστημα,
– τις εθνικές/περιφερειακές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη

ατυχημάτων
• Μην εγκαθιστάτε ποτέ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά.
• Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλούμε να υποβάλλετε αμέσως καταγγελία στην

εταιρεία μεταφοράς.
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2.3 Ομάδα αποδεκτών
Όλες οι μηχανικές εργασίες επιτρέπεται να γίνουν αποκλειστικά από εξειδικευμένο
τεχνικό. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των οδηγιών λειτουργίας
θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανική
εγκατάσταση, την αποκατάσταση βλαβών και τη συντήρηση του προϊόντος και
διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:
• Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανικής (π.χ. μηχανικοί) με πιστοποίηση

ολοκλήρωσης των σπουδών.
• Γνώση των οδηγιών λειτουργίας.

Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από έναν
εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των
οδηγιών λειτουργίας θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρική
εγκατάσταση, τη θέση σε λειτουργία, τη διόρθωση βλαβών, τη συντήρηση του
προϊόντος και διαθέτουν τα παρακάτω προσόντα:
• Εκπαίδευση στον τομέα της ηλεκτρολογίας (π.χ. ηλεκτρολόγοι) με πιστοποίηση

ολοκλήρωσης των σπουδών.
• Γνώση των οδηγιών λειτουργίας.

Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας
και απόρριψης θα πρέπει να πραγματοποιούνται από άτομα που έχουν ενημερωθεί
κατάλληλα για τις εργασίες αυτές.

2.4 Ενδεδειγμένη χρήση
Οι ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία προορίζονται για βιομηχανικά
συστήματα και επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο σύμφωνα με τα στοιχεία που
περιέχονται στα τεχνικά εγχειρίδια της SEW-EURODRIVE, καθώς και σύμφωνα με τα
στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου. Οι ηλεκτροκινητήρες ανταποκρίνονται
στα ισχύοντα πρότυπα και διατάξεις και ικανοποιούν τις απαιτήσεις της Οδηγίας
94/9/ΕΕ.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Ο ηλεκτροκινητήρας επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία μόνο σύμφωνα με τις
προϋποθέσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο "Έναρξη λειτουργίας".
Ένας ηλεκτροκινητήρας επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία με το μετατροπέα
συχνότητας μόνο εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις των πιστοποιητικών ελέγχου
πρωτοτύπου της ΕΕ και/ή αυτού του εγχειριδίου λειτουργίας, καθώς και τα στοιχεία
που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του ηλεκτροκινητήρα, εάν υπάρχουν!
Στον περιβάλλοντα χώρο δεν επιτρέπεται να υπάρχουν καυστικές ουσίες, οι οποίες
μπορούν να προσβάλουν την εξωτερική βαφή και τα παρεμβύσματα.
Υ
Ο
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2.5 Πρόσθετα ισχύοντα εγχειρίδια
Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω έντυπα και έγγραφα :
• Οδηγίες λειτουργίας "Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7,

S..7, Spiroplan® W" των ηλεκτρομειωτήρων που ενδεχομένως έχουν εγκατασταθεί
• Οδηγίες λειτουργίας του μετατροπέα συχνότητας που ενδεχομένως έχει

εγκατασταθεί σε ηλεκτροκινητήρες με τροφοδοσία από μετατροπέα
• Οδηγίες λειτουργίας των πρόσθετων δυνατοτήτων που ενδεχομένως έχουν

εγκατασταθεί 
• Τα αντίστοιχα διαγράμματα συνδεσμολογίας 

2.6 Μεταφορά
Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε το μηχάνημα για τυχόν ζημιές που μπορεί να
έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε τη μεταφορική εταιρία αμέσως. Κατά
περίπτωση ίσως να μην πρέπει να γίνει έναρξη της λειτουργίας.
Βιδώστε σφιχτά τους βιδωτούς κρίκους για τη μεταφορά. Οι κρίκοι είναι σχεδιασμένοι
μόνο για το βάρος του ηλεκτροκινητήρα/ηλεκτρομειωτήρα στροφών· μην προσθέτετε
επιπλέον φορτίο. 
Οι ενσωματωμένοι κρίκοι ανύψωσης πληρούν το πρότυπο DIN 580. Τα φορτία και οι
διατάξεις που ορίζονται σ' αυτό το πρότυπο πρέπει να τηρούνται σε κάθε περίπτωση.
Εάν ο ηλεκτρομειωτήρας είναι εξοπλισμένος με δύο κρίκους ανάρτησης ή βιδωτούς
κρίκους ανύψωσης, τότε και οι δύο κρίκοι ανάρτησης θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για
τη μεταφορά. Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 580, τα συρματόσχοινα ανύψωσης δε θα
πρέπει να σχηματίζουν γωνία με την κατακόρυφο μεγαλύτερη από 45°. 
Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό μεταφοράς με την απαραίτητη
αντοχή. Πριν βάλετε το μηχάνημα σε λειτουργία, αφαιρέστε τα εξαρτήματα που μπορεί
να έχουν τοποθετηθεί για τη μεταφορά (κρίκους μεταφοράς).

2.7 Μακροχρόνια αποθήκευση
Λάβετε υπόψη τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "Μακροχρόνια αποθήκευση" (Æ σελίδα 15). 
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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2.8 Τοποθέτηση / συναρμολόγηση
Ακολουθήστε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "Μηχανολογική εγκατάσταση" (Æ σελίδα 15).

2.9 Ηλεκτρική σύνδεση
Όλες οι εργασίες στο ακινητοποιημένο μηχάνημα επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από
εξειδικευμένο προσωπικό. Το μηχάνημα πρέπει να είναι αποσυνδεμένο από το
ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς κίνδυνο επανενεργοποίησης. Αυτό ισχύει επίσης για τα
βοηθητικά κυκλώματα (π.χ. στάσιμη θέρμανση).
Πρέπει να βεβαιώνεστε πως δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση!
Η υπέρβαση των ανοχών του EN 60034-1 (VDE 0530, Μέρος 1) – Τάση + 5 %,
Συχνότητα + 2 %, Μορφή καμπύλης, Συμμετρία – αυξάνει την υπερθέρμανση και
επηρεάζει την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Τηρήστε τα στοιχεία της πινακίδας
τύπου όπως επίσης και το διάγραμμα συνδεσμολογίας στο κουτί ακροδεκτών.
Τηρήστε τα στοιχεία κυκλώματος καθώς και τα αποκλίνοντα στοιχεία στην πινακίδα
τύπου όπως επίσης και το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
Η σύνδεση πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να δημιουργείται μία διαρκώς ασφαλής ηλεκτρική
σύνδεση (δίχως προεξέχοντα άκρα συρμάτων). Χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα
εξαρτήματα άκρων καλωδίων. Κάνετε μια ασφαλή σύνδεση προστατευτικού αγωγού.
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη, οι αποστάσεις από τα μη μονωμένα και
ηλεκτροφόρα εξαρτήματα δεν επιτρέπεται να είναι κάτω από τις ελάχιστες τιμές που
ορίζονται στο πρότυπο EN 60079-15 ή EN 60079-7, καθώς και από τους εθνικούς
κανονισμούς. Κατά τη χαμηλή τάση οι αποστάσεις πρέπει να έχουν τις ακόλουθες
ελάχιστες τιμές:

Στο κουτί συνδεσμολογίας δεν πρέπει να βρίσκονται ξένα σώματα, βρωμιά ούτε και
υγρασία. Κλείστε τα μη απαραίτητα ανοίγματα εισόδου των καλωδίου και προστατέψτε
το κουτί απο σκόνη και νερό. Για τη δοκιμαστική λειτουργία χωρίς στοιχεία μετάδοσης
κίνησης εξόδου ασφαλίστε τις σφήνες του άξονα. Σε μηχανήματα χαμηλής τάσης,
ελέγξτε τη σωστή λειτουργία πριν από την έναρξη λειτουργίας. 
Ακολουθήστε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "Ηλεκτρική εγκατάσταση"! 

2.10 Έναρξη λειτουργίας / λειτουργία
Για τη δοκιμαστική λειτουργία χωρίς στοιχεία μετάδοσης κίνησης ασφαλίστε τις σφήνες
του άξονα. Ούτε και κατά τις δοκιμές δεν επιτρέπεται να θέτετε εκτός λειτουργίας τα
συστήματα επιτήρησης και προστασίας.
Αν υπάρχουν αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία (π.χ. αυξημένες θερμοκρασίες,
θόρυβοι, κραδασμοί), σε περίπτωση αμφιβολίας θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τον
ηλεκτροκινητήρα (ηλεκτρομειωτήρα). Εντοπίστε την αιτία και, εάν χρειαστεί,
επικοινωνήστε με τη SEW-EURODRIVE.

Ονομαστική τάση VN Απόσταση για 
ηλεκτροκινητήρες της 

κατηγορίας 3

Απόσταση για 
ηλεκτροκινητήρες της 

κατηγορίας 2

< 500 V 5 mm 8 mm

> 500 – < 690 V 5,5 mm 10 mm
Υ
Τ
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3Δομή ηλεκτροκινητήρα
Τριφασικός ηλεκτροκινητήρας

ν

3 Δομή ηλεκτροκινητήρα

3.1  Τριφασικός ηλεκτροκινητήρας

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το παρακάτω σχήμα αναπαριστάνει τη γενική δομή. Μοναδικός σκοπός του είναι να
διευκολύνει την αντιστοίχηση των εξαρτημάτων με τους καταλόγους ανταλλακτικών.
Ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του εκάστοτε ηλεκτροκινητήρα, μπορεί να
υπάρξουν αποκλίσεις!

1 Ρότορας, πλήρης 31 Σφήνα 107 Πατούρα λαδιού 131 Δακτύλιος στεγανοποίησης
2 Δακτύλιος ασφάλισης 32 Δακτύλιος ασφάλισης 111 Φλάντζα συναρμογής 132 Κάλυμμα κουτιού ακροδεκτώ
3 Σφήνα 35 Καπάκι ανεμιστήρα 112 Κάτω μέρος κουτιού ακροδεκτών 134 Βιδωτή τάπα
7 Φωλιά ρουλεμάν με φλάντζα 36 Ανεμιστήρας 113 Βίδα κυλινδρικής κεφαλής 135 Δακτύλιος στεγανοποίησης
9 Βιδωτή τάπα 37 Δακτύλιος εγκοπής 115 Πλάκα ακροδεκτών

10 Δακτύλιος ασφάλισης 41 Ροδέλα αντιστάθμισης 116 Πέταλο σύνδεσης
11 Αυλακωτό ρουλεμάν 42 Φωλιά εδράνου Β 117 Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
12 Δακτύλιος ασφάλισης 44 Αυλακωτό ρουλεμάν 118 Ροδέλα ασφαλείας
13 Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής 

(τιράντα) (4x)
100 Εξαγωνικό παξιμάδι (4x) 119 Βίδα κυλινδρικής κεφαλής

16 Στάτορας, πλήρης 101 Ροδέλα ασφαλείας (4x) 123 Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής (4x)
20 Δακτύλιος Nilos 103 Ακέφαλη βίδα (4x) 129 Βιδωτή τάπα
 22 Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής (4x) 106 Τσιμούχα λαδιού 130 Δακτύλιος στεγανοποίησης

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 ομή ηλεκτροκινητήρα
ωδικός τύπου, πινακίδα τύπου, ονομασία τύπου
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3.2 Κωδικός τύπου, πινακίδα τύπου, ονομασία τύπου
3.2.1 Κωδικός τύπου

Οι οδηγίες λειτουργίας ισχύουν για τους ακόλουθους τύπους ηλεκτροκινητήρα:

Στάνταρ τριφασικός ηλεκτροκινητήρας

Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες

3.2.2 Πινακίδα τύπου κινητήρων της κατηγορίας 2
Παράδειγμα: 
Κατηγορία 2G

Παράδειγμα: 
Κατηγορία 2GD

DT.., DV.. Έκδοση με πέλματα στερέωσης

DR.., ..DT.., ..DV.. Κινητήρας για μειωτήρα

DFR.., DFT.., DFV.. Έκδοση με φλάντζα

DT..F, DV..F Έκδοση με πέλματα στερέωσης και φλάντζα

CT... Έκδοση με πέλματα στερέωσης / κινητήρας για μέγεθος 71 ... 90

CFT... Τύπος με φλάντζα για μέγεθος 71 ... 90

CV... Έκδοση με πέλματα στερέωσης / κινητήρας για μέγεθος 100 ... 200

CFV... Τύπος με φλάντζα για μέγεθος 100 ... 200

Εικόνα 1: Πινακίδα τύπου κατηγορίας 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

Εικόνα 2: Πινακίδα τύπου κατηγορίας 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
Δ
Κ
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3Δομή ηλεκτροκινητήρα
Κωδικός τύπου, πινακίδα τύπου, ονομασία τύπου
3.2.3 Ονομασία τύπου
Παράδειγμα: 
Τριφασικός 
ηλεκτροκινητήρας 
(με φρένο) 
κατηγορίας 2G

3.2.4 Πινακίδα τύπου κινητήρων κατηγορίας 3: Σειρά DR, DT(E), DV(E)

Παράδειγμα: 
Κατηγορία 3GD

3.2.5 Ονομασία τύπου
Παράδειγμα: 
Τριφασικός 
ηλεκτροκινητήρας 
(με φρένο) 
κατηγορίας 3G

eD T 71D 4 / BC05 / HR / TF

Αισθητήρας θερμοκρασίας (αντίσταση PTC)

Χειροκίνητη αποσύμπλεξη φρένου

Φρένο

Αριθμός πόλων κινητήρα

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα

Έκδοση κατασκευής

Τριφασικός ηλεκτροκινητήρας με αυξημένη 
ασφάλεια

Εικόνα 3: Πινακίδα τύπου

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

Κατηγορία συσκευής

Αισθητήρας θερμοκρασίας (αντίσταση PTC)

Φρένο

Αριθμός πόλων κινητήρα

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα

Έκδοση κατασκευής

Προαιρετική έκδοση με φλάντζα

Τριφασικός ηλεκτροκινητήρας
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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3.2.6 Πινακίδα τύπου κινητήρων κατηγορίας 3: Σειρά CT, CV

Παράδειγμα: 
Κατηγορία 3D

3.2.7 Ονομασία τύπου
Παράδειγμα: 
Ασύγχρονος 
σερβοκινητήρας 
(με φρένο) 
κατηγορίας II3D

Εικόνα 4: Πινακίδα τύπου

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

Κατηγορία συσκευής

Τύπος κωδικοποιητή (encoder)

Αισθητήρας θερμοκρασίας 
(αντίσταση PTC) 

Φρένο

Αριθμός πόλων κινητήρα

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα

Σειρά ηλεκτροκινητήρα
Δ
Κ
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4Μηχανολογική εγκατάσταση
Πριν αρχίσετε
4 Μηχανολογική εγκατάσταση

4.1 Πριν αρχίσετε
Ο ηλεκτροκινητήρας επιτρέπεται να εγκατασταθεί μόνο εφόσον:
• Τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του κινητήρα συμφωνούν με το

δίκτυο τάσης
• Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ανέπαφος (δεν έχει πάθει ζημιές κατά τη μεταφορά ή την

αποθήκευσή του)
• Είναι εξασφαλισμένο ότι θα τηρηθούν οι προβλεπόμενες συνθήκες για το

περιβάλλον χρήσης (βλέπε κεφάλαιο "Υποδείξεις ασφαλείας")

4.2 Μηχανολογική εγκατάσταση
4.2.1 Προεργασίες
Παρατεταμένη 
αποθήκευση 
ηλεκτροκινητήρων

• Μετά από περιόδους αποθήκευσης που υπερβαίνουν το ένα έτος προσέξτε τον κατά
10 % ανά έτος μειωμένο χρόνο ζωής του γράσου στα ένσφαιρα ρουλεμάν.

• Ελέγξτε εάν ο ηλεκτροκινητήρας έχει απορροφήσει υγρασία, ως αποτέλεσμα της
αποθήκευσής του για παρατεταμένη περίοδο. Για το σκοπό αυτό, μετρήστε την
αντίσταση μόνωσης (τάση μέτρησης 500 V).

Η αντίσταση μόνωσης (βλέπε το ακόλουθο σχεδιάγραμμα) παρουσιάζει μεγάλες
διακυμάνσεις, ανάλογα με τη θερμοκρασία! Εάν η αντίσταση μόνωσης δεν είναι
επαρκής, πρέπει να στεγνώσετε τον ηλεκτροκινητήρα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Κατά την εγκατάσταση δώστε προσοχή στις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο 2!

100

10

1

0,1
0 20 40 60 80

[˚C ]

[M   ]
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4 ηχανολογική εγκατάσταση
ηχανολογική εγκατάσταση

16
Στέγνωμα του 
ηλεκτροκινητήρα

Θερμάνετε τον ηλεκτροκινητήρα:
• με θερμό αέρα ή 
• χρησιμοποιώντας έναν απομονωτικό μετασχηματιστή.

– Συνδέστε τις περιελίξεις σε σειρά (βλέπε το ακόλουθο σχήμα).
– Βοηθητική τάση (εναλλασσόμενου ρεύματος), το πολύ 10 % της ονομαστικής

τάσης με το πολύ 20% του ονομαστικού ρεύματος.

Η διαδικασία του στεγνώματος ολοκληρώνεται μόλις η τιμή της αντίστασης μόνωσης
ξεπεράσει το ελάχιστο όριο.
Ελέγξτε το κουτί ακροδεκτών για να δείτε αν:
• Το εσωτερικό του είναι καθαρό και στεγνό,
• οι συνδέσεις και τα εξαρτήματα στερέωσης δεν έχουν ίχνη διάβρωσης,
• οι τσιμούχες των ενώσεων είναι εντάξει,
• οι σφιγκτήρες καλωδίων είναι σφικτοί, διαφορετικά καθαρίστε ή αντικαταστήστε.

Trafo
Μ
Μ
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4Μηχανολογική εγκατάσταση
Μηχανολογική εγκατάσταση
4.2.2 Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης

4.2.3 Τοποθέτηση του κινητήρα
• Ο ηλεκτροκινητήρας ή ο ηλεκτρομειωτήρας μπορεί να τοποθετηθεί ή να

εγκατασταθεί μόνο στην καθορισμένη θέση τοποθέτησης, επάνω σε μια επίπεδη και
στρεπτικά άκαμπτη βάση στήριξης, η οποία δεν υπόκειται σε κραδασμούς.

• Καθαρίστε προσεκτικά τα ακραξόνια από τυχόν αντισκωριακά μέσα
(χρησιμοποιήστε διαλυτικό του εμπορίου). Μην αφήνετε το διαλυτικό να διεισδύσει
στα ρουλεμάν και στις φλάντζες στεγανοποίησης των αξόνων – κάτι τέτοιο μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο υλικό!

• Ευθυγραμμίστε προσεκτικά τον ηλεκτροκινητήρα με το μηχάνημα στο οποίο δίνει
κίνηση, ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη μη επιτρεπτών καταπονήσεων στους
άξονες του κινητήρα (τηρήστε τις επιτρεπτές τιμές εγκάρσιων και αξονικών
φορτίων!).

• Μην κτυπάτε το ακραξόνιο με σφυρί ή με άλλο μέσο
• Εξασφαλίστε την απρόσκοπτη παροχή αέρα ψύξης και εμποδίστε την αναρρόφηση

αέρα, ο οποίος έχει θερμανθεί από άλλες συσκευές.
• Ζυγοσταθμίστε τα μηχανικά μέρη για μεταγενέστερο μοντάρισμα στον άξονα, με

βάση τη μισή σφήνα (οι άξονες κίνησης ζυγοσταθμίζονται με δεδομένη τη μισή
σφήνα).

Τοποθέτηση σε 
υγρούς χώρους 
ή στο ύπαιθρο

• Χρησιμοποιήστε κατάλληλους σφιγκτήρες για τα καλώδια τροφοδοσίας, σύμφωνα με
τις οδηγίες εγκατάστασης (χρησιμοποιήστε κολάρα μείωσης αν χρειάζεται).

• Καλύψτε τα σπειρώματα των σφιγκτήρων καλωδίων και των ταπών με
στεγανοποιητικό υλικό και σφίξτε τα καλά.

• Στεγανοποιήστε καλά την είσοδο του καλωδίου
• Πριν από την επανασυναρμολόγηση καθαρίστε καλά τις επιφάνειες στεγανοποίησης

των κουτιών ακροδεκτών και των καλυμμάτων τους. Οι φλάντζες συναρμογής
πρέπει να κολλήσουν στη μία πλευρά. Αντικαταστήστε όσες φλάντζες έχουν
παρουσιάσει ρωγμές. 

• Αν χρειάζεται περάστε μια επίστρωση προστατευτικού μέσου
• Ελέγξτε αν ο τύπος προστασίας είναι αποδεκτός (συμβουλευτείτε την πινακίδα

αναγνώρισης)

Ακραξόνιο Φλάντζα

Ανοχή διαμέτρου σύμφωνα με DIN 748 
• ISO k6 σε á Â 50 mm
• ISO m6 σε á Ã 50 mm 
• Οπή κεντραρίσματος κατά DIN 332, σχήμα DR..

Ανοχή πατούρας κεντραρίσματος κατά DIN 42948
• ISO j6 σε á Â 230 mm
• ISO h6 σε á Ã 230 mm

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• Όταν χρησιμοποιούνται τροχαλίες ιμάντων: 

– Χρησιμοποιήστε μόνον ιμάντες που δε φορτίζονται με στατικό ηλεκτρισμό.
– Δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί η μέγιστη επιτρεπόμενη εγκάρσια δύναμη για

κινητήρες χωρίς μειωτήρα, βλέπε κεφάλαιο "Μέγιστες επιτρεπόμενες εγκάρσιες
δυνάμεις" (Æ σελίδα 118).

• Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κάλυμμα για να προστατεύσετε ηλεκτροκινητήρες, οι
οποίοι είναι μονταρισμένοι κατακόρυφα, από εισχώρηση αντικειμένων ή υγρών
(προστατευτικό κάλυμμα C).
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

5.1 Γενικές οδηγίες
5.1.1 Περαιτέρω διατάξεις για χώρους με κίνδυνο εκρήξεων

Συμπληρωματικά προς τις γενικά ισχύουσες διατάξεις εγκατάστασης για ηλεκτρικούς
εξοπλισμούς χαμηλής τάσης (π.χ. τις διατάξεις DIN IEC 60364, DIN EN 50110), πρέπει
να τηρούνται και οι ειδικές διατάξεις για την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε
χώρους με κίνδυνο εκρήξεων (για τη Γερμανία ο Κανονισμός Ασφάλειας Επιχειρήσεων,
τα πρότυπα EN 60079-14, EN 50281-1-2, EN 61241-14 και οι ειδικοί κανονισμοί της
εγκατάστασης).

5.1.2 Χρήση διαγραμμάτων συνδεσμολογίας
Η σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με το διάγραμμα
συνδεσμολογίας, που επισυνάπτεται στον ηλεκτροκινητήρα. Αν αυτό το διάγραμμα
λείπει, ο ηλεκτροκινητήρας δεν επιτρέπεται να συνδεθεί και ούτε να τεθεί σε λειτουργία.
Το σωστό διάγραμμα συνδεσμολογίας μπορείτε να το ζητήσετε δωρεάν από την
SEW-EURODRIVE.

5.1.3 Είσοδοι καλωδίων
Τα κουτιά σύνδεσης διαθέτουν οπές με μετρικό σπείρωμα κατά το πρότυπο EN 50262
ή οπές με σπείρωμα NPT σύμφωνα με το ANSI B1.20.1-1983. Κατά την παράδοση,
όλες οι οπές είναι κλεισμένες με ασφαλιστικές τάπες πιστοποίησης ATEX.
Για τη δημιουργία της σωστής εισόδου καλωδίου θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις
ασφαλιστικές τάπες με στυπειοθλίπτες καλωδίων πιστοποίησης ATEX που
φέρουν και ασφάλεια έλξης. Ο στυπειοθλίπτης πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με την
εξωτερική διάμετρο του χρησιμοποιούμενου καλωδίου. Η κατηγορία προστασίας IP της
εισόδου καλωδίων πρέπει να ανταποκρίνεται τουλάχιστον σε εκείνην του
ηλεκτροκινητήρα. 
Όλες οι είσοδοι καλωδίων που δεν χρειάζονται, μετά την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης πρέπει να σφραγίζονται με τάπες πιστοποίησης ATEX (Æ Διατήρηση
του βαθμού προστασίας).

5.1.4 Εξουδετέρωση δυναμικού
Σύμφωνα με τα πρότυπα EN 60079-14, IEC 61241-14 και EN 50281-1-1, μπορεί να
απαιτείται σύνδεση σε ένα σύστημα αντιστάθμισης δυναμικού. Λάβετε υπόψη το
κεφάλαιο "Βελτίωση της γείωσης (ΗΜΣ)" (Æ σελίδα 20).

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
• Κατά την εγκατάσταση δώστε προσοχή στις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο 2!
• Για την εκκίνηση / διακοπή του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου χρησιμοποιήστε

διακόπτες με επαφές κατηγορίας AC-3, κατά το EN 60947-4-1.
Η
Γ
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5.2 Υποδείξεις συνδεσμολογίας
Κατά την εγκατάσταση, πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες ασφάλειας.

5.2.1 Προστασία των συστημάτων ελέγχου του φρένου από παρεμβολές
Για προστασία των συστημάτων ελέγχου του φρένου από παρεμβολές μην περνάτε τα
καλώδια του φρένου κατά μήκος των ηλεκτρικών καλωδίων τροφοδοσίας.
Συγκεκριμένα, οι συγχρονισμένοι αγωγοί ισχύος περιλαμβάνουν:
• Καλώδια εξόδου από μετατροπείς συχνότητας και σερβοελεγκτές, ανορθωτές,

διατάξεις ομαλής εκκίνησης και διατάξεις φρεναρίσματος.
• Καλώδια τροφοδοσίας προς αντιστάσεις πέδησης, κ.λ.π.

5.2.2 Προστασία των προστατευτικών συσκευων του ηλεκτροκινητήρα από παρεμβολές
Για την προστασία των προστατευτικών συστημάτων των ηλεκτροκινητήρων SEW
(θερμίστορες TF, θερμοστάτες περιέλιξης TH) από παρεμβολές:
• Περάστε τους αγωγούς αισθητήρα μαζί τους αγωγούς κινητήρα σε ένα καλώδιο. Για

το σκοπό αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μόνο υβριδικά καλώδια SEW. 
Κατά τη σύνδεση των αγωγών φροντίστε ώστε η καλωδίωση να γίνεται σύμφωνα με
τους κανόνες ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας.

• Μην περνάτε σε ένα καλώδιο τα μη θωρακισμένα καλώδια τροφοδοσίας μαζί με τους
αγωγούς ηλεκτρικής τροφοδοσίας παλμών.

5.3 Ειδικά στοιχεία για τη λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας
Στις περιπτώσεις ηλεκτροκινητήρων που τροφοδοτούνται από μετατροπείς συχνότητας
(inverters), πρέπει να τηρείτε πιστά τις οδηγίες συνδεσμολογίας που εκδίδονται από τον
κατασκευαστή του μετατροπέα συχνότητας (inverter). Είναι απαραίτητο να τηρούνται οι
υποδείξεις στο κεφάλαιο "Τρόποι λειτουργίας και οριακές τιμές", όπως και οι οδηγίες
λειτουργίας του μετατροπέα συχνότητας (inverter).
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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5.4 Βελτίωση της γείωσης (ΗΜΣ)
Για μια βελτιωμένη γείωση χαμηλής σύνθετης αντίστασης στις υψηλές συχνότητες
προτείνουμε τις παρακάτω συνδέσεις για τους τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες
DR/DV(E)/DT(E):
• Μέγεθος DT71 ... DV(E)132S: [1] Κοχλίας αυλακωτού σπειρώματος M5x10 και 2

ελατηριωτές ροδέλες κατά το DIN 6798 στο κέλυφος του στάτορα.

• Μέγεθος DV(E)112M ... DV(E)280: Κοχλίας και 2 ελατηριωτές ροδέλες στην οπή του
κρίκου ανύψωσης.
Μέγεθος σπειρώματος του κρίκου ανύψωσης:

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

[1]
Η
Β
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5.5 Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
5.5.1 Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Εφόσον στην πινακίδα τύπου δεν αναγράφεται κάτι άλλο, πρέπει να διασφαλίζεται
η περιοχή θερμοκρασιών από -20 °C έως +40 °C. Οι ηλεκτροκινητήρες που είναι
κατάλληλοι για υψηλότερες ή χαμηλότερες θερμοκρασίες περιβάλλοντος φέρουν ειδικά,
σχετικά στοιχεία στην πινακίδα τύπου τους.

5.5.2 Υψόμετρο τοποθέτησης
Δεν επιτρέπεται να ξεπεραστεί το μέγιστο υψόμετρο τοποθέτησης των 1000 m πάνω
από την επιφάνεια της θάλασσας, εκτός και εάν στην πινακίδα τύπου αναγράφεται ένα
διαφορετικό υψόμετρο τοποθέτησης. 

5.5.3 Επιβλαβής ακτινοβολία
Οι κινητήρες δεν επιτρέπεται να εκτεθούν σε ακτινοβολία που μπορεί να προκαλέσει
ζημιές (π.χ. ιονίζουσα ακτινοβολία). Στην περίπτωση αυτή, επικοινωνήστε με την
SEW-EURODRIVE.

5.5.4 Επικίνδυνα αέρια, ατμοί και σκόνη
Εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους, οι αντιεκρηκτικοί
ηλεκτροκινητήρες δεν έχουν την ικανότητα ανάφλεξης εκρηκτικών αερίων, ατμών
ή σκόνης. Ωστόσο δεν επιτρέπεται να εκτεθούν σε αέρια, ατμούς ή σκόνες που μπορεί
να περιορίσουν την ασφάλεια λειτουργίας π.χ. από
• διάβρωση
• Καταστροφή της προστατευτικής βαφής
• Καταστροφή του μονωτικού υλικού
κλπ.
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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5.6 Ηλεκτροκινητήρες και κινητήρες με φρένο κατηγορίας 2G, 2D και 2GD
5.6.1 Γενικές οδηγίες

Οι ηλεκτροκινητήρες της SEW-EURODRIVE με προστασία από εκρήξεις ή εκρηκτική
σκόνη των σειρών eDR, eDT και eDV, προορίζονται για χρήση στις ακόλουθες ζώνες
εφαρμογής. 

5.6.2 Φρένα με προστασία ανάφλεξης τύπου "d"
Επιπλέον, η εταιρία SEW-EURODRIVE προσφέρει φρένα με καθοριστικό βαθμό
προστασίας ανάφλεξης "d" κατά το πρότυπο EN 50018 ή EN 60079-1 για χρήση σε
περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων. Στους ηλεκτροκινητήρες με φρένο, η προστασία
ανάφλεξης εκτείνεται μόνο μέχρι την κοιλότητα του φρένου. Ο ηλεκτροκινητήρας, καθώς
και ο χώρος συνδέσεων του φρένου έχουν σχεδιαστεί με βαθμό προστασίας ανάφλεξης
"e".

5.6.3 Κουτιά συνδεσμολογίας
Τα κουτιά συνδεσμολογίας διαθέτουν ανάλογα με την κατηγορία τους εξής βαθμούς
προστασίας. 

5.6.4 Κωδικός "X"
Εάν μετά από τον αριθμό πιστοποιητικού στη δήλωση συμμόρφωσης ή στο
πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου της ΕΕ εμφανίζεται ο κωδικός "X", αυτό σημαίνει
ότι το πιστοποιητικό περιέχει ειδικούς όρους για την ασφαλή χρησιμοποίηση των
ηλεκτροκινητήρων.

5.6.5 Κατηγορίες θερμοκρασίας
Οι ηλεκτροκινητήρες είναι εγκεκριμένοι για τις κατηγορίες θερμοκρασιών T3 ή αντίστοιχα
T4. Την κατηγορία θερμοκρασίας του ηλεκτροκινητήρα θα τη βρείτε στην πινακίδα
αναγνώρισης, στη δήλωση συμμόρφωσης ή στο πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου
της ΕΕ που συνοδεύει τον ηλεκτροκινητήρα.

Κατηγορία του 
κινητήρα 

Πεδίο εφαρμογής

2G Χρήση στη ζώνη 1 και σε ανταπόκριση στις προδιαγραφές σχεδιασμού της 
ομάδας εξοπλισμού II, κατηγορία 2G 

2D Χρήση στη ζώνη 21 και σε ανταπόκριση στις προδιαγραφές σχεδιασμού της 
ομάδας εξοπλισμού II, κατηγορία 2D 

2GD Χρήση στη ζώνη 1 ή στη ζώνη 21 και σε ανταπόκριση στις προδιαγραφές 
σχεδιασμού της ομάδας εξοπλισμού II, κατηγορία 2GD

Κατηγορία του 
κινητήρα 

Βαθμός προστασίας

2G IP54

2D IP65

2GD IP65
Η
Η
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5.6.6 Θερμοκρασίες επιφανείας
Η μέγιστη θερμοκρασία επιφανείας ανέρχεται στους 120 °C. Την θερμοκρασία
επιφανείας του ηλεκτροκινητήρα θα τη βρείτε στην πινακίδα αναγνώρισης, στη δήλωση
συμμόρφωσης ή στο πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου της ΕΕ που συνοδεύει τον
ηλεκτροκινητήρα. 

5.6.7 Προστασία από ανεπίτρεπτα υψηλές θερμοκρασίες επιφανειών
Ο τύπος προστασίας αυξημένης ασφάλειας επιβάλλει την απενεργοποίηση του
ηλεκτροκινητήρα προτού αυτός αποκτήσει τη μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία
επιφανείας.
Η ενεργοποίηση της προστασίας κινητήρα μπορεί να γίνει μέσω ενός προστατευτικού
διακόπτη ή ενός αισθητήρα θερμοκρασίας (θερμίστορ) θετικού συντελεστή. Τον τύπο
ελέγχου προστασίας του ηλεκτροκινητήρα θα τον βρείτε στο πιστοποιητικό ελέγχου
πρωτοτύπου της ΕΕ.

5.6.8 Προστασία αποκλειστικά με προστατευτικό διακόπτη ηλεκτροκινητήρα
Για εγκατάσταση με προστατευτικό διακόπτη ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60947 πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:
• Στην κατηγορία 2G και 2GD: Για τη σχέση ρεύματος εκκίνησης IA/IN που

αναγράφεται στην πινακίδα τύπου πρέπει ο χρόνος απόκρισης του προστατευτικού
διακόπτη ηλεκτροκινητήρα να είναι μικρότερος από το χρόνο θέρμανσης tE του
ηλεκτροκινητήρα.

• Σε περίπτωση βλάβης, ο προστατευτικός διακόπτης ηλεκτροκινητήρα πρέπει να
"πέφτει" αμέσως.

• Ο προστατευτικός διακόπτης ηλεκτροκινητήρα πρέπει να είναι εγκεκριμένος από
αναγνωρισμένο φορέα και να φέρει το σχετικό αριθμό ελέγχου.

• Ο προστατευτικός διακόπτης πρέπει να είναι ρυθμισμένος στο ονομαστικό ρεύμα
του ηλεκτροκινητήρα το οποίο αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης ή στο
πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου της ΕΕ.

•
5.6.9 Προστασία αποκλειστικά με θερμίστορ θετικού συντελεστή (TF)

Το θερμίστορ θετικού συντελεστή πρέπει να αξιολογείται από μια συσκευή κατάλληλη
για αυτόν το σκοπό. Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες σχετικά κανονισμοί
εγκατάστασης.

5.6.10 Προστασία με προστατευτικό διακόπτη και πρόσθετο θερμίστορ θετικού συντελεστή
θερμοκρασίας

Οι συνθήκες που περιγράφτηκαν για την προστασία του ηλεκτροκινητήρα αποκλειστικά
με προστατευτικό διακόπτη, ισχύουν και εδώ. Η προστασία με θερμίστορ θετικού
συντελεστή θερμοκρασίας (TF) αποτελεί μόνο ένα συμπληρωματικό μέτρο προστασίας,
το οποίο δεν έχει καμία σημασία για την πιστοποίηση για συνθήκες λειτουργίας σε
ενδεχομένως εκρηκτικά περιβάλλοντα.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση του
εγκατεστημένου προστατευτικού εξοπλισμού.
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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5.6.11 Σύνδεση κινητήρα
Η σύνδεση ηλεκτροκινητήρων που διαθέτουν μπλοκ συνδεσμολογίας με αυλακωτά
αμφικόχλια ακροδεκτών [1] σύμφωνα με την οδηγία 94/9/EΕ (βλέπε την ακόλουθη
εικόνα) επιτρέπεται να γίνει μόνο με χρήση πελμάτων [3] κατά DIN 46295. Τα πέλματα
καλωδίων [3] στερεώνονται με παξιμάδια που διαθέτουν ενσωματωμένη ασφαλιστική
ροδέλα [2].

Εναλλακτικά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση ένα μονόκλωνο στρογγυλό
καλώδιο, του οποίου η διάμετρος θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο πλάτος της εγκοπής
του αμφικόχλιου του ακροδέκτη (Æ ακόλουθος πίνακας).

Για τη σύνδεση του αγωγού δικτύου λάβετε υπόψη τις επιτρεπόμενες διαδρομές
αέρα και διαρροής. 

Μέγεθος κινητήρα
Πλάτος εγκοπής του 

αμφικόχλιου σύνδεσης
[mm]

Ροπή σύσφιγξης για το
παξιμάδι πίεσης

[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

Η
Η

Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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5.6.12 Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα

Τα παρακάτω διαγράμματα συνδεσμολογίας μπορείτε να τα αποκτήσετε από την
εταιρία SEW-EURODRIVE αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας του ηλεκτροκινητήρα
(βλέπε κεφάλαιο "Κωδικός τύπου, πινακίδα αναγνώρισης"):

Έλεγχος διατομών Ελέγξτε τις διατομές των καλωδίων – με βάση το ονομαστικό ρεύμα του
ηλεκτροκινητήρα, τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης και τις απαιτήσεις στο
χώρο λειτουργίας.

Έλεγχος των 
συνδέσεων των 
περιελίξεων

Ελέγξτε τις συνδέσεις της περιέλιξης στο κουτί συνδεσμολογίας και σφίξτε τις, αν
χρειάζεται (Æ ροπή σύσφιξης).

Σύνδεση κινητήρα Για ηλεκτροκινητήρες μεγέθους 63, τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να στερεώνονται
στους ακροδέκτες ελατηρίων σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
Ο προστατευτικός αγωγός πρέπει να στερεωθεί στην υποδοχή έτσι, ώστε το πέλμα του
καλωδίου και το υλικό του κελύφους να διαχωρίζονται με μια ροδέλα:

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Πρέπει οπωσδήποτε να τηρείτε το ισχύον διάγραμμα συνδεσμολογίας! Αν αυτό το
διάγραμμα λείπει, ο ηλεκτροκινητήρας δεν επιτρέπεται να συνδεθεί και ούτε να τεθεί σε
λειτουργία. 

Κατασκευαστική σειρά Αριθμός πόλων

Αντίστοιχο σχεδιάγραμμα 
συνδεσμολογίας

(ονομασία/αριθμός)
X = Θέση για αριθμό τύπου

eDR 63 4, 6 DT14 / 08 857 X 03

eDT και eDV 4, 6 DT13 / 08 798 X 06

eDT με φρένο BC 4 AT101 / 09 861 X 04

Ζεύξη Ö Ζεύξη Õ Σύνδεση προστατευτικού 
αγωγού

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στο κουτί ακροδεκτών δεν πρέπει να βρίσκονται ξένα σώματα, βρωμιά, καθώς και
υγρασία. Κλείστε τα μη απαραίτητα ανοίγματα της εισόδου καλωδίου και προστατέψτε
το κουτί τουλάχιστον σύμφωνα με το βαθμό προστασίας IP του ηλεκτροκινητήρα.
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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Αισθητήρας θερμοκρασίας TF

Οι θερμίστορες θετικού συντελεστή θερμοκρασίας (PTC) συμμορφώνονται με το
πρότυπο DIN 44082.
Μέτρηση αντίστασης ελέγχου (μετρητικό όργανο με V Â 2,5 V ή I <1 mA):
• Τυπικές τιμές μέτρησης: 20...500 Ω, θερμή αντίσταση > 4000 Ω 
Κατά τη χρήση του αισθητήρα θερμοκρασίας για θερμική παρακολούθηση, θα πρέπει
να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αξιολόγησης ώστε να διατηρηθεί η λειτουργικά
ασφαλής απομόνωση του κυκλώματος του αισθητήρα. Σε περίπτωση πολύ υψηλής
θερμοκρασίας θα πρέπει οπωσδήποτε να ενεργοποιείται η προστατευτική λειτουργία
του.

5.6.13 Σύνδεση του φρένου
Το μη αναφλέξιμο φρένο BC (Ex de) ελευθερώνεται ηλεκτρικά. Το φρένο εμπλέκεται
μηχανικά όταν απενεργοποιείται η τάση.

Επιθεώρηση 
διάκενου 
ανάφλεξης

Πριν από τη σύνδεση πρέπει να ελέγξτε για ζημιές το διάκενο ανάφλεξης του μη
αναφλέξιμου φρένου.

Έλεγχος διατομών Οι διατομές των καλωδίων σύνδεσης μεταξύ του ανορθωτή και του φρένου πρέπει να
επιλέγονται έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του φρένου (βλέπε κεφάλαιο
"Τεχνικά στοιχεία", ενότητα "Ρεύματα λειτουργίας").

Σύνδεση του 
φρένου

Ο ανορθωτής φρένου της SEW-EURODRIVE τοποθετείται και συνδέεται στον
ηλεκτρολογικό πίνακα έξω από το ενδεχομένως εκρηκτικό περιβάλλον, σύμφωνα με το
συνημμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας. Συνδέστε τα καλώδια σύνδεσης μεταξύ
ανορθωτή και του ξεχωριστού κουτιού συνδεσμολογίας του φρένου στον
ηλεκτροκινητήρα.

Ηλεκτρική σύνδεση Το κουτί συνδεσμολογίας του φρένου διαθέτει το βαθμό προστασίας ανάφλεξης "e".
Η μέγιστη συνδέσιμη διατομή στους ελατηριωτούς ακροδέκτες τάσης ανέρχεται σε
2,5 mm2.

5.6.14 Ειδικές προϋποθέσεις για το φρένο BC
Οι τιμές διάκενου του φρένου BC διαφέρουν από τις τιμές του πίνακα 1 του προτύπου
EN 60079-1. Μια επιδιόρθωση του διάκενου ανάφλεξης επιτρέπεται μόνο στα πλαίσια
των διαστάσεων του διάκενου, οι οποίες καθορίστηκαν κατά τον έλεγχο έγκρισης του
φρένου. Εάν χρειαστεί, μπορείτε να λάβετε τις επιτρεπτές διαστάσεις και τις ανοχές τους
από την SEW-EURODRIVE.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ζημιά στον αισθητήρα θερμοκρασίας λόγω υπερβολικά υψηλής τάσης. 
Πιθανή καταστροφή του αισθητήρα θερμοκρασίας.
• Μην εφαρμόζετε τάσεις >30 V. 
Η
Η

Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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5.7 Ηλεκτροκινητήρες και κινητήρες με φρένο κατηγορίας 3G, 3D και 3GD
5.7.1 Γενικές οδηγίες

Οι ηλεκτροκινητήρες της SEW-EURODRIVE με προστασία από εκρήξεις ή εκρηκτική
σκόνη των σειρών DR 63, DT, DTE, DV και DVE e, προορίζονται για χρήση στις
ακόλουθες ζώνες εφαρμογής. 

5.7.2 Προστασία IP54
Οι ηλεκτροκινητήρες SEW-EURODRIVE της κατηγορίας 3G, 3D και 3GD παραδίδονται
με βαθμό προστασίας τουλάχιστον IP54.

5.7.3 Λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Εάν στην πινακίδα τύπου αναγράφεται ότι ο ηλεκτροκινητήρας επιτρέπεται να λειτουργεί
μέχρι και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος > 50 °C (συνήθης τιμή: 40 °C), τότε τα
χρησιμοποιούμενα καλώδια και οι στυπειοθλίπτες καλωδίων θα πρέπει οπωσδήποτε να
είναι κατάλληλα για θερμοκρασίες Ã 90 °C.

5.7.4 Κατηγορία θερμοκρασίας / Θερμοκρασία επιφανείας
Αυτοί οι ηλεκτροκινητήρες είναι σχεδιασμένοι για την κατηγορία θερμοκρασίας T3 και
η μέγιστη θερμοκρασία επιφανείας ανέρχεται στους 120 °C ή στους 140 °C.

5.7.5 Προστασία από ανεπίτρεπτα υψηλές θερμοκρασίες επιφανειών
Οι ηλεκτροκινητήρες με προστασία από εκρήξεις κατηγορίας 3G, 3D και 3GD
εξασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία υπό κανονικές συνθήκες. Σε περίπτωση
υπερφόρτωσης, ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να απενεργοποιείται οπωσδήποτε, ώστε
να αποφευχθούν οι ανεπίτρεπτα υψηλές θερμοκρασίες επιφανείας.
Η ενεργοποίηση της προστασίας κινητήρα μπορεί να γίνει μέσω ενός προστατευτικού
διακόπτη ή ενός αισθητήρα θερμοκρασίας (θερμίστορ) θετικού συντελεστή. Οι
επιτρεπτοί τρόποι λειτουργίας ανάλογα με τη διάταξη προστασίας του ηλεκτροκινητήρα
παρατίθενται στο κεφάλαιο "Επιτρεπτοί τρόποι λειτουργίας" (Æ σελίδα 46). Η εταιρία
SEW-EURODRIVE εξοπλίζει τους ηλεκτροκινητήρες φρένου και εναλλασσόμενης
πολικότητας της κατηγορίας 3G, 3D και 3GD με θερμίστορ (TF) θετικού συντελεστή
θερμοκρασίας.

Κατηγορία του 
κινητήρα 

Πεδίο εφαρμογής

3G Χρήση στη ζώνη 2 και σε ανταπόκριση στις προδιαγραφές σχεδιασμού της 
ομάδας εξοπλισμού II, κατηγορία 3G 

3D Χρήση στη ζώνη 22 και σε ανταπόκριση στις προδιαγραφές σχεδιασμού της 
ομάδας εξοπλισμού II, κατηγορία 3D 

3GD Χρήση στη ζώνη 2 ή 22 και σε ανταπόκριση στις προδιαγραφές σχεδιασμού της 
ομάδας εξοπλισμού II, κατηγορία 3GD
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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5.7.6 Προστασία αποκλειστικά με προστατευτικό διακόπτη ηλεκτροκινητήρα
Για εγκατάσταση με προστατευτικό διακόπτη ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με το πρότυπο
EN 60947 πρέπει να τηρούνται τα παρακάτω:
• Σε περίπτωση βλάβης, ο προστατευτικός διακόπτης ηλεκτροκινητήρα πρέπει να

"πέφτει" αμέσως.
• Ο προστατευτικός διακόπτης πρέπει να είναι ρυθμισμένος στο ονομαστικό ρεύμα

του ηλεκτροκινητήρα το οποίο αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης.
• Οι ηλεκτροκινητήρες εναλλασσόμενης πολικότητας πρέπει να προστατεύονται με

προστατευτικούς διακόπτες με αμοιβαία ενδοασφάλεια για κάθε αριθμό πόλων.

5.7.7 Προστασία αποκλειστικά με θερμίστορ θετικού συντελεστή (TF)
Το θερμίστορ θετικού συντελεστή πρέπει να αξιολογείται από μια συσκευή κατάλληλη
για αυτόν το σκοπό. Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες σχετικά κανονισμοί
εγκατάστασης.

5.7.8 Προστασία με προστατευτικό διακόπτη και πρόσθετο θερμίστορ θετικού συντελεστή
θερμοκρασίας

Οι συνθήκες που περιγράφτηκαν για την προστασία του ηλεκτροκινητήρα αποκλειστικά
με προστατευτικό διακόπτη, ισχύουν και εδώ. Η προστασία με θερμίστορ θετικού
συντελεστή θερμοκρασίας (TF) αποτελεί μόνο ένα συμπληρωματικό μέτρο προστασίας,
το οποίο δεν έχει καμία σημασία για την πιστοποίηση για συνθήκες λειτουργίας σε
ενδεχομένως εκρηκτικά περιβάλλοντα.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Πριν από την έναρξη της λειτουργίας, είναι υποχρεωτική η πιστοποίηση του
εγκατεστημένου προστατευτικού εξοπλισμού.
Η
Η

Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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5.7.9 Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα

Τα παρακάτω διαγράμματα συνδεσμολογίας μπορείτε να τα αποκτήσετε από την
εταιρία SEW-EURODRIVE αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας του ηλεκτροκινητήρα
(βλέπε κεφάλαιο "Κωδικός τύπου, πινακίδα αναγνώρισης"):

Έλεγχος διατομών Ελέγξτε τις διατομές των καλωδίων με βάση το ονομαστικό ρεύμα του ηλεκτροκινητήρα,
τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης και τις απαιτήσεις στο χώρο λειτουργίας.

Έλεγχος των 
συνδέσεων των 
περιελίξεων

Ελέγξτε τις συνδέσεις της περιέλιξης στο κουτί συνδεσμολογίας και σφίξτε τις, αν
χρειάζεται.

Σύνδεση κινητήρα Οι ηλεκτροκινητήρες παραδίδονται και συνδέονται με διάφορους τρόπους ανάλογα με
το μέγεθος και την ηλεκτρική κατασκευή. Λάβετε υπόψη τον τύπο σύνδεσης στον πίνακα
που ακολουθεί. 

Για τη σύνδεση του αγωγού δικτύου λάβετε υπόψη τις επιτρεπόμενες διαδρομές αέρα
και διαρροής.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Πρέπει οπωσδήποτε να τηρείτε το ισχύον διάγραμμα συνδεσμολογίας! Αν αυτό το
διάγραμμα λείπει, ο ηλεκτροκινητήρας δεν επιτρέπεται να συνδεθεί και ούτε να τεθεί σε
λειτουργία. 

Σειρά Αριθμός πόλων Ζεύξη

Αντίστοιχο σχεδιάγραμμα 
συνδεσμολογίας

(ονομασία/αριθμός)
X = Θέση για αριθμό τύπου

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 σε ζεύξη Dahlander
Õ / Ö Ö DT33 / 08 799 X 6

Õ Ö / Õ Õ DT53 / 08 739 X 1

Όλοι οι κινητήρες μεταβλητών 
πόλων με χωριστές περιελίξεις

Õ / Õ DT43 / 08 828 X 7

Ö / Õ DT45 / 08 829 X 7

Õ / Ö DT48 / 08 767 X 3

Σειρά Σύνδεση

DR63 Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα μέσω συστοιχίας 
ελατηριωτών ακροδεκτών τάσης

DT, DV, DTE, DVE Σύνδεση κινητήρα μέσω πλάκας ακροδεκτών
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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Συστοιχία 
ακροδεκτών 
ελατηρίων 
σύνδεσης 
ηλεκτροκινητήρα

Για ηλεκτροκινητήρες μεγέθους 63, τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να στερεώνονται
στους ακροδέκτες ελατηρίων σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας.
Ο προστατευτικός αγωγός πρέπει να στερεωθεί στην υποδοχή έτσι, ώστε το πέλμα του
καλωδίου και το υλικό του κελύφους να διαχωρίζονται με μια ροδέλα:

Ζεύξη Ö Ζεύξη Õ Σύνδεση προστατευτικού 
αγωγού

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14
Η
Η

Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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Σύνδεση του 
ηλεκτροκινητήρα 
μέσω κουτιού 
ακροδεκτών

• Σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας
• Ελέγξτε τη διατομή καλωδίου
• Αντιστοιχίστε σωστά τις γέφυρες ακροδεκτών.
• Σφίξτε καλά τις βιδωτές συνδέσεις καθώς και τους προστατευτικούς αγωγούς

γείωσης.
• Στο κουτί συνδεσμολογίας: Ελέγξτε τις συνδέσεις της περιέλιξης και σφίξτε τις καλά,

εάν χρειάζεται

Αντιστοίχηση των συνδέσμων ακροδεκτών στη σύνδεση Õ

Αντιστοίχηση των συνδέσμων ακροδεκτών στη σύνδεση Ö

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα DT.71-DV.225: 

[1] Σύνδεσμος ακροδεκτών
[2] Πείρος σύνδεσης
[3] Παξιμάδι με φλάντζα

[4] Πλάκα ακροδεκτών
[5] Σύνδεση κινούμενου μηχανήματος
[6] Σύνδεση κινούμενου μηχανήματος με ξεχωριστό καλώδιο σύνδεσης

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]

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στο κουτί ακροδεκτών δεν πρέπει να βρίσκονται ξένα σώματα, βρωμιά, καθώς και
υγρασία. Κλείστε τα μη απαραίτητα ανοίγματα της εισόδου καλωδίου και προστατέψτε
το κουτί τουλάχιστον σύμφωνα με το βαθμό προστασίας IP του ηλεκτροκινητήρα.
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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 Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες

Κουτί ακροδεκτών 
σύνδεσης κινητήρα

Ανάλογα με την ηλεκτρική κατασκευή οι κινητήρες παραδίδονται και συνδέονται με
διάφορους τρόπους. Τοποθετήστε τους συνδέσμους ακροδεκτών σύμφωνα με το
διάγραμμα συνδεσμολογίας και βιδώστε σφιχτά. Τηρήστε τις ροπές σύσφιξης που
αναφέρονται στους ακόλουθους πίνακες. 
Οι τύποι που παρουσιάζονται με παχιά γράμματα αφορούν τη λειτουργία S1 για
κανονικές τάσεις και συχνότητες σύμφωνα με τα στοιχεία του καταλόγου. Διαφορετικοί
τύποι μπορεί να έχουν άλλες συνδέσεις, π.χ. άλλες διαμέτρους πείρων σύνδεσης και/ή
άλλα περιεχόμενα συσκευασίας παράδοσης. Οι τύποι περιγράφονται αναλυτικότερα
στις σελίδες που ακολουθούν.

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα DT.71-DV.100
Πείρος 

σύνδεσης
Ροπή σύσφιξης 
του εξαγωνικού 
παξιμαδιού

Σύνδεση 
πελάτη

Έκδοση Τύπος σύνδεσης Περιεχόμενα 
συσκευασίας 
παράδοσης

Πείρος 
σύνδεσης 

PE

Έκδοση

á Διατομή á

M4 1,6 Nm Â 1,5 mm2 1a Συμπαγές καλώδιο
Περίβλημα άκρου 
αγωγού

Προσυναρμολογημέν
ες γέφυρες 
ακροδεκτών

M5

4a

Â 6 mm2 1b Πέδιλο καλωδίου με 
δακτύλιο

Προσυναρμολογημέν
ες γέφυρες 
ακροδεκτών

4b
Â 6 mm2 2 Πέδιλο καλωδίου με 

δακτύλιο
Μικρά συνδετικά 
εξαρτήματα συνημμένα 
σε σακουλάκι

M5 2,0 Nm Â 2,5 mm2 1a Συμπαγές καλώδιο
Περίβλημα άκρου 
αγωγού

Προσυναρμολογημένες 
γέφυρες ακροδεκτών 4a

Â 16 mm2 1b Πέδιλο καλωδίου με 
δακτύλιο

Προσυναρμολογημένες 
γέφυρες ακροδεκτών

4b

Â 16 mm2 2 Πέδιλο καλωδίου με 
δακτύλιο

Μικρά συνδετικά 
εξαρτήματα συνημμένα 
σε σακουλάκι

M6 3,0 Nm Â 35 mm2 3 Πέδιλο καλωδίου με 
δακτύλιο

Μικρά συνδετικά 
εξαρτήματα συνημμένα 
σε σακουλάκι

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα DV.112-DV.132S
Πείρος 

σύνδεσης
Ροπή σύσφιξης 
του εξαγωνικού 
παξιμαδιού

Σύνδεση 
πελάτη

Έκδοση Τύπος σύνδεσης Περιεχόμενα 
συσκευασίας 
παράδοσης

Πείρος 
σύνδεσης

PE

Έκδοση

á Διατομή á

M5 2,0 Nm Â 2,5 mm2 1a Συμπαγές καλώδιο
Περίβλημα άκρου 
αγωγού

Προσυναρμολογημένε
ς γέφυρες ακροδεκτών

M5

4a

Â 16 mm2 1b Πέδιλο καλωδίου με 
δακτύλιο

Προσυναρμολογημένε
ς γέφυρες ακροδεκτών

4b

Â 16 mm2 2 Πέδιλο καλωδίου με 
δακτύλιο

Μικρά συνδετικά 
εξαρτήματα συνημμένα 
σε σακουλάκι

M6 3,0 Nm Â 35 mm2 3 Πέδιλο καλωδίου με 
δακτύλιο

Μικρά συνδετικά 
εξαρτήματα συνημμένα 
σε σακουλάκι

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα DV.132M-DV.160M
Πείρος 

σύνδεσης
Ροπή σύσφιξης 
του εξαγωνικού 
παξιμαδιού

Σύνδεση 
πελάτη

Έκδοση Τύπος σύνδεσης Περιεχόμενα 
συσκευασίας 
παράδοσης

Πείρος 
σύνδεσης

PE

Έκδοση

á Διατομή á

M6 3,0 Nm Â 35 mm2 3 Πέδιλο καλωδίου με 
δακτύλιο

Μικρά συνδετικά 
εξαρτήματα 
συνημμένα σε 
σακουλάκι

M8 5

M8 6,0 Nm Â 70 mm2 3 Πέδιλο καλωδίου με 
δακτύλιο

Μικρά συνδετικά 
εξαρτήματα συνημμένα 
σε σακουλάκι

M10 5
Η
Η
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Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα DV.160L-DV.225
Πείρος 

σύνδεσης
Ροπή σύσφιξης 
του εξαγωνικού 
παξιμαδιού

Σύνδεση 
πελάτη

Έκδοση Τύπος 
σύνδεσης

Περιεχόμενα 
συσκευασίας 
παράδοσης

Πείρος 
σύνδεσης

PE

Έκδοση

á Διατομή á

M8 6,0 Nm Â 70 mm2 3 Πέδιλο 
καλωδίου με 
δακτύλιο

Μικρά συνδετικά 
εξαρτήματα 
συνημμένα σε 
σακουλάκι

M8 5

M10 10 Nm Â 95 mm2 3 Πέδιλο 
καλωδίου με 
δακτύλιο

Μικρά συνδετικά 
εξαρτήματα συνημμένα 
σε σακουλάκι

M10 5

M12 15,5 Nm Â 95 mm2 3 Πέδιλο 
καλωδίου με 
δακτύλιο

Εξαρτήματα σύνδεσης
προσυναρμολογημένα M10 5

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα DV.250-DV.280
Πείρος 

σύνδεσης
Ροπή σύσφιξης 
του εξαγωνικού 
παξιμαδιού

Σύνδεση 
πελάτη

Έκδοση Τύπος 
σύνδεσης

Περιεχόμενα 
συσκευασίας 
παράδοσης

Πείρος 
σύνδεσης

PE

Έκδοση

á Διατομή á

M10 10 Nm Â 95 mm2 3 Πέδιλο 
καλωδίου με 
δακτύλιο

Μικρά συνδετικά 
εξαρτήματα 
συνημμένα σε 
σακουλάκι

M10 5

M12 15,5 Nm Â 95 mm2 3 Πέδιλο 
καλωδίου με 
δακτύλιο

Εξαρτήματα σύνδεσης
προσυναρμολογημένα M10 5
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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Έκδοση 1a

88866955

[1] Εξωτερική σύνδεση
[2] Πείρος σύνδεσης
[3] Παξιμάδι με φλάντζα
[4] Σύνδεσμος ακροδεκτών
[5] Ροδέλα σύνδεσης
[6] Σύνδεση περιέλιξης με ακροδέκτη σύνδεσης Stocko

M4: > 1.5 mm2

[1]

[2]
[1]

[3]

[5]

[6]

[4]≥ 8 - < 10 mm

M5: > 2.5 mm2M
Η
Η

Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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Έκδοση 1b

Τύπος 2

88864779

[1] Εξωτερική σύνδεση με πέδιλο καλωδίου με δακτύλιο, π.χ. κατά DIN 46237 ή DIN 46234
[2] Πείρος σύνδεσης
[3] Παξιμάδι με φλάντζα
[4] Σύνδεσμος ακροδεκτών
[5] Ροδέλα σύνδεσης
[6] Σύνδεση περιέλιξης με ακροδέκτη σύνδεσης Stocko

[1]

[2] [1]

[3]

[5]

[6]

[4]

185439371

[1] Πείρος σύνδεσης
[2] Ροδέλα ασφαλείας
[3] Ροδέλα σύνδεσης
[4] Σύνδεση περιέλιξης
[5] Πάνω παξιμάδι
[6] Ροδέλα
[7] Εξωτερική σύνδεση με πέδιλο καλωδίου με δακτύλιο, π.χ. κατά DIN 46237 ή DIN 46234
[8] Κάτω παξιμάδι

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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Έκδοση 3

Έκδοση 4a

199641099

[1] Εξωτερική σύνδεση με πέδιλο καλωδίου με δακτύλιο, π.χ. κατά DIN 46237 ή DIN 46234
[2] Πείρος σύνδεσης
[3] Πάνω παξιμάδι
[4] Ροδέλα
[5] Σύνδεσμος ακροδεκτών
[6] Κάτω παξιμάδι 
[7] Σύνδεση περιέλιξης με πέδιλο καλωδίου με δακτύλιο
[8] Ελατηριωτή ροδέλα

[5]

[7]

[6]

[2] [1]

[3]

[4]

[8]

1139606667

[1] Κουτί ακροδεκτών
[2] Ζυγός ακροδεκτών
[3] Αγωγός PE
[4] Ροδέλα ασφαλείας
[5] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής

[2]

[2]

[3]

[2]

[4]

[5]

[1]

[3]

[1]

[4]

[5]

[2]
Η
Η

Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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Έκδοση 4b

1583271179

[1] Κουτί ακροδεκτών
[2] Ζυγός ακροδεκτών
[3] Αγωγός PE με πέδιλο καλωδίου
[4] Ροδέλα ασφαλείας
[5] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής

[2]

[3]

[2]

[4]

[1]

[3]

[1][2]

[2]

[3]

[2]

[4]

[5]

[1]

[3]

[1]

[4]
[5]

[2]
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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Έκδοση 5

1139608587

[1] Εξάγωνο παξιμάδι
[2] Ροδέλα
[3] Αγωγός PE με πέδιλο καλωδίου
[4] Ελατηριωτή ροδέλα
[5] Ακέφαλη βίδα
[6] Κουτί ακροδεκτών

[1]

[1]

[5]

[5]

[4]

[3]

[6]

[2]

[2]

[4]

[3]

[6]
Η
Η

Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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Αισθητήρας θερμοκρασίας TF

Οι θερμίστορες θετικού συντελεστή θερμοκρασίας (PTC) συμμορφώνονται με το
πρότυπο DIN 44082.
Μέτρηση αντίστασης ελέγχου (μετρητικό όργανο με V Â 2,5 V ή I <1 mA):
• Τυπικές τιμές μέτρησης: 20...500 Ω, θερμή αντίσταση > 4000 Ω 
Κατά τη χρήση του αισθητήρα θερμοκρασίας για θερμική παρακολούθηση, θα πρέπει
να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αξιολόγησης ώστε να διατηρηθεί η λειτουργικά
ασφαλής απομόνωση του κυκλώματος του αισθητήρα. Σε περίπτωση πολύ υψηλής
θερμοκρασίας θα πρέπει οπωσδήποτε να ενεργοποιείται η προστατευτική λειτουργία
του.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ζημιά στον αισθητήρα θερμοκρασίας λόγω υπερβολικά υψηλής τάσης. 
Πιθανή καταστροφή του αισθητήρα θερμοκρασίας.
• Μην εφαρμόζετε τάσεις >30 V. 
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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5.7.10 Σύνδεση του φρένου
Το φρένο BMG/BM ελευθερώνεται ηλεκτρικά. Το φρένο εμπλέκεται μηχανικά όταν
διακόπτεται η τάση.

Οριακές τιμές για 
το επιτρεπτό έργο 
τριβής

Έλεγχος της 
λειτουργίας του 
φρένου

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας βεβαιωθείτε ότι το φρένο λειτουργεί σωστά, ώστε
να αποφευχθεί η άσκοπη τριβή των θερμουίτ και έτσι η τυχόν ανεπίτρεπτη
υπερθέρμανση.

Έλεγχος διατομών Οι διατομές των καλωδίων σύνδεσης μεταξύ του ανορθωτή δικτύου και του φρένου
πρέπει να επιλέγονται έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του φρένου (βλέπε
κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία", ενότητα "Ρεύματα λειτουργίας").

Σύνδεση του 
ανορθωτή φρένου

Ανάλογα με τον τύπο και τη λειτουργία, ο ανορθωτής φρένου της SEW-EURODRIVE
ή αντίστοιχα το σύστημα ελέγχου του φρένου τοποθετείται και συνδέεται σύμφωνα με το
συνημμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας. Στην κατηγορία 3G και 3GD η εγκατάσταση του
ανορθωτή φρένου ή του συστήματος ελέγχου του φρένου πρέπει να γίνει σύμφωνα με
τις προδιαγραφές στον ηλεκτρολογικό πίνακα έξω από την τυχόν εκρηκτική περιοχή.
Στην κατηγορία 3D η εγκατάσταση επιτρέπεται να γίνει στον ηλεκτρολογικό πίνακα έξω
από την τυχόν εκρηκτική περιοχή ή και στο κουτί ακροδεκτών του ηλεκτροκινητήρα. 

Σύνδεση 
μικροδιακόπτη

Για τη σύνδεση του μικροδιακόπτη ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο
κεφάλαιο "Σύνδεση μικροδιακόπτη" (Æ σελίδα 45).

5.7.11 Σύνδεση εξωτερικού ανεμιστήρα VE
Οι κινητήρες της κατηγορίας II3D μπορούν προαιρετικά να εξοπλιστούν με έναν
εξωτερικό ανεμιστήρα. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση και την ασφαλή
λειτουργία του εξωτερικού ανεμιστήρα VE ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του. 

ΚIΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος έκρηξης λόγω υπέρβασης του επιτρεπόμενου μεγίστου έργου ανά κύκλο
φρεναρίσματος. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Το επιτρεπόμενο μέγιστο έργο πέδησης ανά κύκλο φρεναρίσματος δεν επιτρέπεται

να ξεπεραστεί σε καμία περίπτωση, ούτε και στην περίπτωση φρεναρίσματος
έκτακτης ανάγκης. 

• Πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται οι οριακές τιμές για το επιτρεπτό παραγόμενο
έργο τριβής (κεφάλαιο "Επιτρεπτό παραγόμενο έργο τριβής του φρένου" (Æ σελίδα
106)).

• Ο κατασκευαστής του μηχανήματος είναι υπεύθυνος για τη σωστή επιλογή των
διαστάσεων του μηχανήματος με βάση τους κανονισμούς μελέτης της εταιρίας
SEW-EURODRIVE και τα στοιχεία φρένων που περιέχονται στο εγχειρίδιο
"Πρακτικός οδηγός για ηλεκτροκινητήρες, τόμος 4".
Η
Η
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5.8 Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες της κατηγορίας 3D
5.8.1 Γενικές οδηγίες

Οι ηλεκτροκινητήρες της SEW-EURODRIVE με προστασία από εκρήξεις ή εκρηκτική
σκόνη των σειρών CT και CV προορίζονται για χρήση στις ακόλουθες ζώνες
εφαρμογής. 

5.8.2 Προστασία IP54
Οι ηλεκτροκινητήρες SEW-EURODRIVE της κατηγορίας II3D παραδίδονται με βαθμό
προστασίας τουλάχιστον IP54.

5.8.3 Λειτουργία σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος
Εάν στην πινακίδα τύπου αναγράφεται ότι ο ηλεκτροκινητήρας επιτρέπεται να λειτουργεί
μέχρι και σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος > 50 °C (συνήθης τιμή: 40 °C), τότε τα
χρησιμοποιούμενα καλώδια και οι είσοδοι των καλωδίων θα πρέπει οπωσδήποτε να
είναι κατάλληλα για θερμοκρασίες Ã 90 °C.

5.8.4 Κατηγορία θερμοκρασίας / Θερμοκρασία επιφανείας
Η μέγιστη θερμοκρασία επιφανείας ανάλογα τον τύπο ανέρχεται στους 120 °C ή στους
140 °C.

5.8.5 Κατηγορίες στροφών
Οι ηλεκτροκινητήρες διατίθενται στις κατηγορίες στροφών 1200 1/min, 1700 1/min,
2100 1/min και 3000 1/min (βλέπε κεφάλαιο "Τρόποι λειτουργίας και οριακές τιμές").

5.8.6 Ανεπίτρεπτα υψηλές θερμοκρασίες επιφανείας
Οι αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες τύπου II3D διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία
υπό κανονικές συνθήκες. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να
απενεργοποιείται οπωσδήποτε, ώστε να αποφευχθούν οι ανεπίτρεπτα υψηλές
θερμοκρασίες.

Κατηγορία του 
κινητήρα 

Πεδίο εφαρμογής

3D Χρήση στη ζώνη 22 και σε ανταπόκριση στις προδιαγραφές σχεδιασμού της 
ομάδας εξοπλισμού II, κατηγορία 3D 
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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5.8.7 Προστασία από υψηλές θερμοκρασίες
Για να αποφευχθεί με σιγουριά η υπέρβαση του επιτρεπτού ορίου θερμοκρασίας, οι
αντιεκρηκτικοί ασύγχρονοι σερβοκινητήρες, σειρές CT και CV, εξοπλίζονται γενικά με
ένα θερμίστορ (TF) θετικού συντελεστή θερμοκρασίας. Για την εγκατάσταση του
θερμίστορ θετικού συντελεστή θερμοκρασίας είναι σημαντικό, η αξιολόγηση του να
γίνεται από μια εγκεκριμένη συσκευή ώστε έτσι να ικανοποιεί την οδηγία 94/9/EΕ.
Πρέπει να τηρούνται οι ισχύοντες σχετικά κανονισμοί εγκατάστασης.

5.8.8 Σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα

Τα παρακάτω διαγράμματα συνδεσμολογίας μπορείτε να τα αποκτήσετε από την
εταιρία SEW-EURODRIVE αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας του ηλεκτροκινητήρα
(βλέπε κεφάλαιο "Κωδικός τύπου, πινακίδα αναγνώρισης"):

Έλεγχος διατομών Ελέγξτε τις διατομές των καλωδίων με βάση το ονομαστικό ρεύμα του ηλεκτροκινητήρα,
τους ισχύοντες κανονισμούς εγκατάστασης και τις απαιτήσεις στο χώρο λειτουργίας.

Έλεγχος των 
συνδέσεων των 
περιελίξεων

Ελέγξτε τις συνδέσεις της περιέλιξης στο κουτί συνδεσμολογίας και σφίξτε τις, αν
χρειάζεται.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Πρέπει οπωσδήποτε να τηρείτε το ισχύον διάγραμμα συνδεσμολογίας! Αν αυτό το
διάγραμμα λείπει, ο ηλεκτροκινητήρας δεν επιτρέπεται να συνδεθεί και ούτε να τεθεί σε
λειτουργία. 

Σειρά Αριθμός πόλων Ζεύξη

Αντίστοιχο σχεδιάγραμμα 
συνδεσμολογίας

(ονομασία/αριθμός)
X = Θέση για αριθμό τύπου

CT, CV 4 Ö / Õ DT13 / 08 798 X 6

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στο κουτί ακροδεκτών δεν πρέπει να βρίσκονται ξένα σώματα, βρωμιά, καθώς και
υγρασία. Κλείστε τα μη απαραίτητα ανοίγματα της εισόδου καλωδίου και προστατέψτε
το κουτί τουλάχιστον σύμφωνα με το βαθμό προστασίας IP του ηλεκτροκινητήρα.
Η
Α
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Σύνδεση κινητήρα

Ροπές σύσφιξης Τοποθετήστε το καλώδιο και τους ακροδέκτες σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα
συνδεσμολογίας και βιδώστε σφικτά. Τηρήστε τις ροπές σύσφιξης που αναφέρονται
στον πίνακα που ακολουθεί.

Αισθητήρας θερμοκρασίας TF

Οι θερμίστορες θετικού συντελεστή θερμοκρασίας (PTC) συμμορφώνονται με το
πρότυπο DIN 44082.
Μέτρηση αντίστασης ελέγχου (μετρητικό όργανο με V Â 2,5 V ή I <1 mA):
• Τυπικές τιμές μέτρησης: 20...500 Ω, θερμή αντίσταση > 4000 Ω 
Κατά τη χρήση του αισθητήρα θερμοκρασίας για θερμική παρακολούθηση, θα πρέπει
να είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αξιολόγησης ώστε να διατηρηθεί η λειτουργικά
ασφαλής απομόνωση του κυκλώματος του αισθητήρα. Σε περίπτωση πολύ υψηλής
θερμοκρασίας θα πρέπει οπωσδήποτε να ενεργοποιείται η προστατευτική λειτουργία
του.

[1] Εξωτερική σύνδεση με πέδιλο καλωδίου με δακτύλιο, π.χ. κατά DIN 46237 ή DIN 46234
[2] Πείρος σύνδεσης
[3] Πάνω παξιμάδι
[4] Ροδέλα
[5] Τερματικός σύνδεσμος
[6] Κάτω παξιμάδι 
[7] Σύνδεση περιέλιξης με πέδιλο καλωδίου με δακτύλιο
[8] Ελατηριωτή ροδέλα

[5]

[7]

[6]

[2] [1]

[3]

[4]

[8]

Διάμετρος των πείρων σύνδεσης Ροπή σύσφιξης του εξάγωνου παξιμαδιού [Nm]

M4 1.6

M5 2

M6 3

M8 6

M10 10

M12 15.5

M16 30

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Ζημιά στον αισθητήρα θερμοκρασίας λόγω υπερβολικά υψηλής τάσης. 
Πιθανή καταστροφή του αισθητήρα θερμοκρασίας.
• Μην εφαρμόζετε τάσεις >30 V. 
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5.8.9 Σύνδεση του φρένου
Το φρένο BMG/BM ελευθερώνεται ηλεκτρικά. Το φρένο εμπλέκεται μηχανικά όταν
διακόπτεται η τάση.

Οριακές τιμές για 
το επιτρεπτό έργο 
τριβής

Έλεγχος της 
λειτουργίας του 
φρένου

Πριν από την έναρξη της λειτουργίας βεβαιωθείτε ότι το φρένο λειτουργεί σωστά, ώστε
να αποφευχθεί η άσκοπη τριβή των θερμουίτ και έτσι η τυχόν ανεπίτρεπτη
υπερθέρμανση.

Έλεγχος διατομών Οι διατομές των καλωδίων σύνδεσης μεταξύ του ανορθωτή δικτύου και του φρένου
πρέπει να επιλέγονται έτσι, ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία του φρένου (βλέπε
κεφάλαιο "Τεχνικά στοιχεία", ενότητα "Ρεύματα λειτουργίας").

Σύνδεση του 
ανορθωτή φρένου

Ανάλογα με τον τύπο και τη λειτουργία, ο ανορθωτής φρένου της SEW-EURODRIVE
ή αντίστοιχα το σύστημα ελέγχου του φρένου μπορεί να βρίσκεται 
• στο κουτί συνδεσμολογίας του ηλεκτροκινητήρα ή
• στον ηλεκτρολογικό πίνακα έξω από την τυχόν εκρηκτική περιοχή.
 Σε κάθε περίπτωση, τα καλώδια μεταξύ ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ανορθωτή και φρένου
πρέπει να συνδέονται σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας.

Σύνδεση 
μικροδιακόπτη

Για τη σύνδεση του μικροδιακόπτη ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται στο
κεφάλαιο "Σύνδεση μικροδιακόπτη" (Æ σελίδα 45).

5.8.10 Σύνδεση εξωτερικού ανεμιστήρα VE
Οι κινητήρες της κατηγορίας II3D μπορούν προαιρετικά να εξοπλιστούν με έναν
εξωτερικό ανεμιστήρα. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση και την ασφαλή
λειτουργία του εξωτερικού ανεμιστήρα VE ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του. 

ΚIΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος έκρηξης λόγω υπέρβασης του επιτρεπόμενου μεγίστου έργου ανά κύκλο
φρεναρίσματος. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Το επιτρεπόμενο μέγιστο έργο πέδησης ανά κύκλο φρεναρίσματος δεν επιτρέπεται

να ξεπεραστεί σε καμία περίπτωση, ούτε και στην περίπτωση φρεναρίσματος
έκτακτης ανάγκης. 

• Πρέπει οπωσδήποτε να τηρούνται οι οριακές τιμές για το επιτρεπτό παραγόμενο
έργο τριβής (κεφάλαιο "Επιτρεπτό παραγόμενο έργο τριβής του φρένου" (Æ σελίδα
106)).

• Ο κατασκευαστής του μηχανήματος είναι υπεύθυνος για τη σωστή επιλογή των
διαστάσεων του μηχανήματος με βάση τους κανονισμούς μελέτης της εταιρίας
SEW-EURODRIVE και τα στοιχεία φρένων που περιέχονται στο εγχειρίδιο
"Πρακτικός οδηγός για ηλεκτροκινητήρες, τόμος 4".
Η
Α
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5.9 Σύνδεση μικροδιακόπτη
Η σύνδεση του μικροδιακόπτη γίνεται σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας
09 825 xx 08 που έχει αντιστοιχιστεί στον ηλεκτροκινητήρα.
Ο μικροδιακόπτης πρέπει να τροφοδοτηθεί μέσω ενός ηλεκτρικού κυκλώματος με
περιορισμό ηλεκτρικού ρεύματος.
Σε περιοχές με κίνδυνο ανάφλεξης λόγω μιγμάτων αερίου-αέρα θα πρέπει να τηρούνται
τουλάχιστον οι απαιτήσεις κατά EN 60079-15. Ο περιορισμός ενέργειας εξαρτάται από
το χρησιμοποιούμενο μίγμα αερίου-αέρα και θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την
ομάδα εκρήξεων IIA, IIB ή IIC.
Για μίγματα σκόνης-αέρα θα πρέπει να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του προτύπου
EN 61241-11. Η τροφοδοσία θα πρέπει να ανταποκρίνεται τουλάχιστον στο επίπεδο
προστασίας "ic" κατά EN 60079-11. Η επιλογή της ομάδας εκρήξεων πρέπει να γίνεται
σύμφωνα με την ενέργεια ανάφλεξης του μίγματος σκόνης-αέρα, ωστόσο θα πρέπει να
ανταποκρίνεται τουλάχιστον στην ομάδα εκρήξεων IIB.

Επιτήρηση λειτουργίας Επιτήρηση φθοράς Επιτήρηση λειτουργίας και 
φθοράς 

[1] Φρένο
[2] Μικροδιακόπτης MP321-1MS

[1] Φρένο
[2] Μικροδιακόπτης MP321-1MS

[1] Φρένο
[2] Μικροδιακόπτης MP321-1MS
[3] Επιτήρηση λειτουργίας
[4] Επιτήρηση φθοράς

1145889675 1145887755 1145885835

BN1

BU1

BK

[2]

[1]

BN1

BU1

[2]

[1]
BK

[1]

BN1

BU1

BK

[2]

BK

BN2

BU2

[2]

[3]

[4]
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
 45



6 ρόποι λειτουργίας και οριακές τιμές
πιτρεπτοί τρόποι λειτουργίας

46
6 Τρόποι λειτουργίας και οριακές τιμές
6.1 Επιτρεπτοί τρόποι λειτουργίας

6.2 Λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας στην κατηγορία 2G και 2GD
6.2.1 Χρήση ηλεκτροκινητήρων κατηγορίας 2G και 2GD

Τύπος 
ηλεκτροκινητήρ
α και κατηγορία 

μονάδας

Αποκλειστικό μέσο προ- 
στασίας από 

ανεπίτρεπτα υψηλές 
θερμοκρασίες

Επιτρεπτός τρόπος λειτουργίας

eDT../eDV..
II2G

Διακόπτης προστασίας 
κινητήρα

• S1
• Αδύνατη η εκκίνηση με υψηλό φορτίο1)

1) Εκκίνηση υπό υψηλό φορτίο θεωρείται ότι υπάρχει, όταν ένας προστατευτικός διακόπτης
ηλεκτροκινητήρα, ο οποίος επιλέχθηκε κατάλληλα και ρυθμίστηκε για κανονικές συνθήκες λειτουργίας,
απενεργοποιείται ήδη κατά τη διάρκεια του χρόνου εκκίνησης. Αυτό συμβαίνει συνήθως όταν ο χρόνος
εκκίνησης είναι μεγαλύτερος κατά 1,7 φορές από το χρόνο tE.

eDT..BC..
II2G

Αισθητήρας θερμοκρασίας 
θετικού συντελεστή (TF)

• S1
• S4 / συχνότητα εκκίνησης χωρίς φορτίο σύμφωνα με 

τα δεδομένα καταλόγου / η συχνότητα εκκίνησης 
πρέπει να υπολογιστεί υπό φορτίο

• Λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας σύμφωνα με τα 
στοιχεία 

• Εκκίνηση υπό υψηλό φορτίο1)

eDT../eDV..
II2D

Διακόπτης προστασίας 
ηλεκτροκινητήρα και 
αισθητήρας θερμοκρασίας 
θετικού συντελεστή (TF)

• S1
• Χωρίς εκκίνηση με υψηλό φορτίο1)

• Λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας σύμφωνα με τα 
στοιχεία

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

Διακόπτης προστασίας 
κινητήρα

• S1
• Χωρίς εκκίνηση με υψηλό φορτίο1)

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

Αισθητήρας θερμοκρασίας 
θετικού συντελεστή (TF)

• S1
• S4 / συχνότητα εκκίνησης χωρίς φορτίο σύμφωνα με 

τα δεδομένα καταλόγου / η συχνότητα εκκίνησης 
πρέπει να υπολογιστεί υπό φορτίο

• Εκκίνηση υπό υψηλό φορτίο1)

• Λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας σύμφωνα με τα 
στοιχεία 

• με συσκευές ομαλής εκκίνησης

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Γενικά ισχύει:
• Η λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας επιτρέπεται μόνο για ηλεκτροκινητήρες

που έχουν πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου της ΕΕ για το συγκεκριμένο τρόπο
λειτουργίας.

• Για τους κινητήρες που περιγράφτηκαν δεν επιτρέπεται η λειτουργία περισσότερων
από έναν κινητήρα σε έναν μετατροπέα συχνότητας.

• Για να αποφευχθεί μια ανεπίτρεπτη υπερθέρμανση του κινητήρα, πρέπει η τάση να
συνδέεται στην πλάκα ακροδεκτών κινητήρα. 

• Κατά την έναρξη της λειτουργίας πρέπει να εκδοθεί η πιστοποίηση εναρμόνισης της
τάσης κινητήρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πιστοποιητικού του ελέγχου
πρωτοτύπου της ΕΕ.

• Μια πολύ χαμηλή τάση στον κινητήρα (υποαντιστάθμιση) έχει σαν αποτέλεσμα μια
αυξημένη ολίσθηση και έτσι μια αύξηση της θερμοκρασίας στο ρότορα του
κινητήρα.

• Μια πολύ υψηλή τάση στον κινητήρα (υπεραντιστάθμιση) έχει σαν αποτέλεσμα
πολύ υψηλό ρεύμα στάτορα και έτσι μια αύξηση της θερμοκρασίας της περιέλιξης.

• Σε περίπτωση ίδιας μηχανικής καταπόνησης, η λειτουργία στο μετατροπέα
συχνότητας έχει σαν αποτέλεσμα μια υψηλότερη θέρμανση του κινητήρα, εξαιτίας
του ποσοστού υψηλών αρμονικών στο ρεύμα και την τάση.
Τ
Ε

P
i

f
kVA

Hz

n
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6.2.2 Όροι για ασφαλή λειτουργία

Γενικά Η εγκατάσταση του μετατροπέα συχνότητας πρέπει να γίνεται έξω από το ενδεχομένως
εκρηκτικό περιβάλλον. 

Συνδυασμός 
ηλεκτροκινητήρα 
και μετατροπέα 
συχνότητας

Στις περιπτώσεις ηλεκτροκινητήρων που τροφοδοτούνται από μετατροπείς συχνότητας
πρέπει οι τελευταίοι να τηρούν τις εξής προϋποθέσεις:
• Διαδικασία ελέγχου: Σταθερή ροή μηχανήματος 
• Ονομαστικό ρεύμα εξόδου του μετατροπέα συχνότητας Â διπλό ονομαστικό ρεύμα

κινητήρα
• Συχνότητα παλμού > 3 kHz

Θερμική 
προστασία 
κινητήρα

Η θερμική προστασία του κινητήρα διασφαλίζεται με τα παρακάτω μέτρα:
• Επιτήρηση της θερμοκρασίας περιέλιξης μέσω του θερμίστορ θετικού συντελεστή

(TF) που έχει ενσωματωθεί σε αυτήν. Η επιτήρηση του θερμίστορ TF πρέπει να
γίνεται από μια μονάδα αξιολόγησης, η οποία τηρεί τις απαιτήσεις της Οδηγίας
94/9/ΕΕ και φέρει το χαρακτηρισμό Ex II(2)G.

• Επιτήρηση του ρεύματος του κινητήρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
πιστοποιητικού του ελέγχου πρωτοτύπου της ΕΕ.

• Περιορισμός της ροπής στροφών του κινητήρα σύμφωνα με τις προδιαγραφές του
πιστοποιητικού του ελέγχου πρωτοτύπου της ΕΕ. 

Υπέρταση στους 
ακροδέκτες 
κινητήρα

Η υπερβολική τάση στους ακροδέκτες του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να περιοριστεί σε
μια τιμή < 1700 V. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με περιορισμό της τάσης εισόδου στο
μετατροπέα συχνότητας στα 500 V. 
Αν λόγω μιας εφαρμογής υπάρχουν καταστάσεις λειτουργίας στις οποίες
ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί ως γεννήτρια, πρέπει να γίνει οπωσδήποτε χρήση
φίλτρων εξόδου (ημιτονοειδών φίλτρων) για να αποφευχθούν επικίνδυνες υπερβολικές
τάσεις στους ακροδέκτες του κινητήρα.
Αν μέσω των υπολογισμών δεν μπορεί να δωθεί αξιόπιστη τιμή για την τάση στους
ακροδέκτες κινητήρα, πρέπει μετά από την έναρξη της λειτουργίας και αν είναι δυνατόν,
υπό το ονομαστικό φορτίο του ηλεκτροκινητήρα, να διεξαχθεί μια μέτρηση των αιχμων
τάσης με μια κατάλληλη συσκευή.

Μειωτήρας Κατά τη χρήση ρυθμιζόμενων ηλεκτρομειωτήρων είναι δυνατό να υπάρχουν
περιορισμοί αναφορικά με το μειωτήρα, σχετικά με τις μέγιστες στροφές εισόδου. Για
λειτουργία με στροφές εισόδου πάνω από τις 1500 min-1, επικοινωνήστε με την εταιρία
SEW-EURODRIVE.
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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6.2.3 Υπολογισμός της τάσης κινητήρα
Η τάση κινητήρα υπολογίζεται για τη λειτουργία μετατροπέα ως εξής:

VΗλ.δικτ. Υπολογισμός της τάσης δικτύου μέσω απευθείας μέτρησης με ένα πολύμετρο
ή διαβάζοντας την τάση του ενδιάμεσου κυκλώματος (VUZ) στον μετρατροπέα
(VΗλ.δικτύου = VUZ/1,35). 

Δ UΦίλτρο δικτύου Η πτώση τάσης μέσω του φίλτρου δικτύου εξαρτάται από τη δομή του φίλτρου.
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στα εγχειρίδια του αντίστοιχου φίλτρου δικτύου. 

Δ UΣτραγγαλιστικό πηνίο Στα προαιρετικά στραγγαλιστικά πηνία SEW (ND...) η πτώση τάσης μπορεί να
υπολογιστεί με τον ακόλουθο τύπο.

Επειδή η ωμική αντίσταση R είναι αμελητέα μικρή σε σχέση με την αυτεπαγωγή L, ισχύει
η εξής απλοποίηση:

Την τιμή για την αυτεπαγωγή L θα τη βρείτε στα εγχειρίδια του στραγγαλιστικού πηνίου.
Κατά τη χρήση ενός στραγγαλιστικού πηνίου με προσαρμογή ισχύος και / ή ενός
φίλτρου δικτύου με προσαρμογή ισχύος της SEW-EURODRIVE, ως πτώση τάσης
μπορείτε να καθορίσετε συνολικά τα 5 V (σε τάση ηλεκτρικού δικτύου 400 V).

Προσδιορισμός 
της τάσης εισόδου 
μετατροπέα

Προσδιορισμός της τάσης εισόδου μετατροπέα με: 
• Μέτρηση της τάσης ηλεκτρικού δικτύου ή
• Υπολογισμό της τάσης σύμφωνα με τον τύπο  ή

• Ανάγνωση της τάσης ενδιάμεσου κυκλώματος στο μετατροπέα συχνότητας

Δ VΦίλτρου εξ. Η πτώση τάσης στο φίλτρο εξόδου είναι ανάλογη προς τη διαμορφωμένη βασική
συχνότητα εξόδου, όπως και προς το ρεύμα κινητήρα και πρέπει να ζητηθεί ανά
περίπτωση από τον κατασκευαστή του φίλτρου εξόδου. Για τις τιμές της πτώσης τάσης
στα φίλτρα εξόδου SEW ανατρέξτε στον πίνακα "Πτώση τάσης στα φίλτρα εξόδου SEW"
(βλέπε κεφάλαιο "Ρύθμιση παραμέτρων: Μετατροπέας συχνότητας για την κατηγορία
2G και 2GD").

Επειδή η αντίσταση R είναι αμελητέα μικρή απέναντι στην αυτεπαγωγή L, ισχύει η εξής
απλοποίηση:

U U U U UUκινητήρα δικτύου φίλτρου δικτύου / στραγγαλιστικού πηνίου FU φίλτρου εξόδου αγωγού= − + + +(Δ Δ Δ Δ )

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

ΔU I f Lστραγγαλιστικού πηνίου = × × × × ×3 2 π

U U U UE FU δικτύου στραγγαλιστικού πηνίου φίλτρου δικτύου_ = − Δ −Δ

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

ΔU I f Lφίλτρου εξόδου = × × × × ×3 2 π
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Δ UΑγωγός 
τροφοδοσίας

Η πτώση τάσης στον αγωγό τροφοδοσίας προς τον ηλεκτροκινητήρα εξαρτάται από το
ρεύμα ηλεκτροκινητήρα, καθώς και από τη διατομή, το μήκος και το υλικό του αγωγού.
Για τις τιμές της πτώσης τάσης ανατρέξτε στον πίνακα "Πτώση τάσης στα καλώδια
ηλεκτροκινητήρα" (βλέπε κεφάλαιο "Ρύθμιση παραμέτρων: Μετατροπέας συχνότητας
για την κατηγορία 2G και 2GD").

VΜετατρ. Η πτώση τάσης στο μετατροπέα καθορίζεται από τα εξής:
• απο τις τάσεις μέσω της διαδρομής ανορθωτή
• από τις τάσεις μέσω των τρανζίστορ τελικής βαθμίδας
• από την αρχή μετασχηματισμού της τάσης δικτύου στην τάση ενδιάμεσου

κυκλώματος και πάλι σε τάση τριφασικού ρεύματος
• από τους χρόνους αντι-υπερκάλυψης που εξαρτώνται από την παλμική λειτουργία

της τελικής βαθμίδας και τις περιοχές χρόνου τάσης που λείπουν
• από τη διαδικασία διαμόρφωσης
• από την κατάσταση καταπόνησης και την απορρόφηση ενέργειας από τους

πυκνωτές του ενδιάμεσου κυκλώματος.
Για απλοποίηση ο υπολογισμός μπορεί να γίνει με μια τιμή στα 7,5 % της τάσης εισόδου
του δικτύου, αξιολογώντας την σαν τιμή της μέγιστης δυνατής πτώσης τάσης στον
μετατροπέα. 'Ετσι είναι δυνατός ένας σωστός σχεδιασμός. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η πτώση τάσης στο φίλτρο εξόδου πρέπει να αντισταθμιστεί μέσω της κλίσης της
χαρακτηριστικής καμπύλης U/F (σημείο τύπου).
Η πτώση τάσης στον αγωγό αντισταθμίζεται μέσω της αντιστάθμισης IxR. Η ρύθμιση
αυτής της τιμής γίνεται στους μετατροπείς της SEW στη λειτουργία "Αυτόματη μέτρηση
ΟN" σε κάθε έναρξη λειτουργίας του μετατροπέα συχνότητας.
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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6.2.4 Καθορισμός του σημείου τύπου του ηλεκτροκινητήρα
Ο υπολογισμός της τάσης ακροδεκτών του ηλεκτροκινητήρα αποτελεί ένα σημαντικό
τμήμα κατά το σχεδιασμό. Κατά τη διάρκεια της έναρξης λειτουργίας τα αποτελέσματα
θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και, εάν χρειαστεί, να διορθώνονται για την αποφυγή
μίας ανεπίτρεπτης υπερθέρμανσης λόγω υποαντιστάθμισης του ηλεκτροκινητήρα. 

(βλέπε κεφάλαιο "Υπολογισμός της τάσης κινητήρα")

(βλέπε κεφάλαιο "Έναρξη λειτουργίας")

(βλέπε κεφάλαιο "Έναρξη λειτουργίας")

1458069131

fmax = μέγιστη συχνότητα σε Hz
fmax_HF = μέγιστη συχνότητα σε Hz κατά τη χρήση ενός ημιτονοειδούς φίλτρου
fακρ. = βασική συχνότητα σε Hz
fΤύπου_HF = σημείο τύπου σε Hz κατά τη χρήση ενός ημιτονοειδούς φίλτρου
UE_FU = τάση εισόδου μετατροπέα σε V
UA_FU = τάση εξόδου μετατροπέα σε V
Ö UHF = πτώση τάσης μέσω ημιτονοειδούς φίλτρου σε V
Ö UZul = πτώση τάσης μέσω καλωδίου τροφοδοσίας ηλεκτροκινητήρα σε V
Ö UΣτραγγαλιστικό πηνίο = πτώση τάσης μέσω στραγγαλιστικού πηνίου σε V
Ö UΦίλτρο ηλ. δικτύου = πτώση τάσης μέσω φίλτρου ηλεκτρικού δικτύου σε V
IE = ρεύμα ηλεκτρικού δικτύου σε A
LND = αυτεπαγωγή στραγγαλιστικού πηνίου σε H
RND = ωμική αντίσταση στραγγαλιστικού πηνίου σε Ω 

U [V]

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

ΔUφίλτρου δικτύου

U U U UE FU δικτύου στραγγαλιστικού πηνίου φίλτρου δικτύου_ = − Δ − Δ

U UA FU E FU_ _,= ×0 925

ΔUHF

ΔUεπιτρ.

U  = U - U  - Uτάσης ακροδεκτών κινητήρα A_FU  HF επιτρ.Δ Δ
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1. Εάν ικανοποιηθεί η ακόλουθη προϋπόθεση, τότε οι μέγιστες στροφές πρέπει να
μειωθούν. Για τον υπολογισμό διαβάστε το κεφάλαιο "Διαμόρφωση σε μια μικρότερη
τάση ηλεκτροκινητήρα" (Æ σελίδα 51) ή το κεφάλαιο "Επιλογή μίας
προσαρμοσμένης περιέλιξης στάτορα" (Æ σελίδα 52).

2. Εάν ικανοποιηθεί η ακόλουθη προϋπόθεση, διαβάστε το κεφάλαιο "Διαμόρφωση σε
μεγαλύτερη τάση ηλεκτρικού δικτύου" (Æ σελίδα 53).

3. Κατά τη χρήση ενός ημιτονοειδούς φίλτρου διαβάστε το κεφάλαιο "Χρήση ενός
ημιτονοειδούς φίλτρου" (Æ σελίδα 54), για να υπολογίσετε το νέο σημείο τύπου και
τις μέγιστες στροφές.

6.2.5 Διαμόρφωση σε μια μικρότερη τάση ηλεκτροκινητήρα
Σημείο τύπου: Η έναρξη λειτουργίας πραγματοποιείται με τα ονομαστικά στοιχεία
(ονομαστική τάση και ονομαστική συχνότητα) του ηλεκτροκινητήρα.

Παράδειγμα: Ηλεκτροκινητήρας 230 / 400 V, 50 Hz, ÖUεττιτρ.: 5 V

Οι μέγιστες στροφές πρέπει να μειώνονται σύμφωνα με τη μειωμένη τάση ακροδεκτών
του ηλεκτροκινητήρα (που δημιουργείται σε αυτήν την περίπτωση μέσω του αγωγού
τροφοδοσίας του κινητήρα λόγω πτώσης τάσης στο μετατροπέα συχνότητας), καθώς
και σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο και, στη συνέχεια, να ρυθμίζονται στο μετατροπέα
συχνότητας:

( ,  ) _ U U  UE FU επιτρ. ονομαστικής τάσης κινητήρα× −Δ0 925 <

( ,  ) _ U U  UE FU επιτρ. ονομαστικής τάσης κινητήρα× −Δ0 925 ≥
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f
U
U

fτάσης ακροδεκτών κινητήρα

ονομαστικής τάσης κινητήρα
ακρ.max = ×

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Εάν απαιτείται η συνολική περιοχή ρύθμισης έως τα 50 Hz, διαβάστε το κεφάλαιο
"Σύνδεση τριγώνου για την αύξηση των μέγιστων στροφών" (Æ σελίδα 55).
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6.2.6 Επιλογή μίας προσαρμοσμένης περιέλιξης στάτορα
Σημείο τύπου: Επιλέξτε έναν ηλεκτροκινητήρα (περιέλιξη στάτορα), η ονομαστική τάση
του οποίου δεν υπερβαίνει την υπολογισμένη τάση ακροδεκτών του ηλεκτροκινητήρα.
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η τροποποιημένη περιέλιξη του κινητήρα απαιτεί ένα
ανάλογα υψηλότερο ρεύμα.
Η έναρξη λειτουργίας πραγματοποιείται με τα ονομαστικά στοιχεία (ονομαστική τάση και
ονομαστική συχνότητα) του ηλεκτροκινητήρα. 

Παράδειγμα: Ηλεκτροκινητήρας 208 / 360 V, 50 Hz, ÖUεττιτρ.: 5 V

Οι μέγιστες στροφές πρέπει να μειώνονται σύμφωνα με τη μειωμένη τάση ακροδεκτών
του ηλεκτροκινητήρα (πτώση τάσης μέσω του αγωγού τροφοδοσίας του κινητήρα),
καθώς και σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο και, στη συνέχεια, να ρυθμίζονται στο
μετατροπέα συχνότητας: 
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6.2.7 Διαμόρφωση σε μεγαλύτερη τάση ηλεκτρικού δικτύου
Σημείο τύπου: Η έναρξη λειτουργίας πραγματοποιείται με τα ονομαστικά στοιχεία
(ονομαστική τάση και ονομαστική συχνότητα) του ηλεκτροκινητήρα. 

Παράδειγμα: Ηλεκτροκινητήρας 230 / 400 V, 50 Hz, ÖUεττιτρ.: 5 V

Οι μέγιστες στροφές πρέπει να μειώνονται σύμφωνα με τη μειωμένη τάση ακροδεκτών
του ηλεκτροκινητήρα (πτώση τάσης μέσω του αγωγού τροφοδοσίας του κινητήρα),
καθώς και σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο και, στη συνέχεια, να ρυθμίζονται στο
μετατροπέα συχνότητας: 
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max =

− Δ
ακρ.f×
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6.2.8 Χρήση ενός ημιτονοειδούς φίλτρου
Σημείο τύπου: Η έναρξη λειτουργίας πραγματοποιείται με την ονομαστική τάση του
κινητήρα και με το υπολογισμένο σημείο τύπου σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: 

Παράδειγμα: Ηλεκτροκινητήρας 230 / 400 V, 50 Hz, ÖUεττιτρ.: 5 V

Οι μέγιστες στροφές πρέπει να μειώνονται σύμφωνα με τη μειωμένη τάση ακροδεκτών
του ηλεκτροκινητήρα (που δημιουργείται σε αυτήν την περίπτωση μέσω του αγωγού
τροφοδοσίας του κινητήρα λόγω της πτώσης τάσης στο μετατροπέα συχνότητας),
καθώς και σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο και, στη συνέχεια, να ρυθμίζονται στο
μετατροπέα συχνότητας: 

f
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Uτύπου_HF
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ονομαστικής τάσης κινητήρα
=

+ ΔUU
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6.2.9 Σύνδεση τριγώνου για την αύξηση των μέγιστων στροφών
Εάν απαιτείται η συνολική περιοχή ρύθμισης έως τα 50 Hz, τότε ο ηλεκτροκινητήρας
μπορεί επίσης να τεθεί σε λειτουργία σε σύνδεση τριγώνου. Με τον τρόπο αυτό
λαμβάνεται υπόψη η πτώση τάσης μεταξύ της τροφοδοσίας ηλεκτρικού δικτύου και των
ακροδεκτών του ηλεκτροκινητήρα.
Σημείο τύπου: Η έναρξη λειτουργίας πραγματοποιείται με τα ονομαστικά στοιχεία
(ονομαστική τάση και ονομαστική συχνότητα) του ηλεκτροκινητήρα. 

Παράδειγμα: Ηλεκτροκινητήρας 230 / 400 V, 50 Hz, ÖUεττιτρ.: 5 V

Εδώ, οι μέγιστες στροφές καθορίζονται επίσης μέσω της μειωμένης τάσης ακροδεκτών
του ηλεκτροκινητήρα (που δημιουργείται σε αυτήν την περίπτωση μέσω του αγωγού
τροφοδοσίας του κινητήρα λόγω της πτώσης τάσης στο μετατροπέα συχνότητας) και
πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο και να ρυθμίζονται στο
μετατροπέα συχνότητας: 

f [Hz]
9080706050403020100
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300
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V
 ]
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[2]

[3]

[5]

[4]

[5]

[1] Τάση εισόδου μετατροπέα [4] Διαμορφωμένες στροφές

[2] f_max [5] Τάση ακροδεκτών ηλεκτροκινητήρα

[3] Χαρακτηριστική καμπύλη ηλεκτροκινητήρα

f
U
U

fτάσης ακροδεκτών κινητήρα

ονομαστικής τάσης κινητήρα
ακρ.max = ×

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Κατά την επιλογή του μετατροπέα πρέπει να ληφθεί υπόψη η αυξημένη κατανάλωση
ρεύματος του ηλεκτροκινητήρα σε σύνδεση τριγώνου.
Κατά τη χρήση ρυθμιζόμενων ηλεκτρομειωτήρων είναι δυνατό να υπάρχουν
περιορισμοί αναφορικά με το μειωτήρα, σχετικά με τις μέγιστες στροφές εισόδου. Για
λειτουργία με στροφές εισόδου πάνω από τις 1500 min-1, επικοινωνήστε με την εταιρία
SEW-EURODRIVE.
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6.3 Λειτουργία ηλεκτροκινητήρων των κατηγοριών 3G, 3D και 3GD με μετατροπέα 
συχνότητας

6.3.1 Χρήση ηλεκτροκινητήρων κατηγορίας II3GD

6.3.2 Όροι για ασφαλή λειτουργία
Γενικά Η εγκατάσταση του μετατροπέα συχνότητας πρέπει να γίνεται έξω από το ενδεχομένως

εκρηκτικό περιβάλλον.

Συνδυασμός 
ηλεκτροκινητήρα 
και μετατροπέα 
συχνότητας

• Για ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας II3G, συνιστούνται οι αναγραφόμενοι
συνδυασμοί ηλεκτροκινητήρα-μετατροπέα συχνότητας. Ωστόσο, μπορούν να
χρησιμοποιηθούν επίσης και μετατροπείς συχνότητας που έχουν παρόμοιες τιμές
αναφορικά με το ρεύμα και την τάση εξόδου (EN 60079-15). 

• Για ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας II3D, συνιστούνται οι αναγραφόμενοι
συνδυασμοί ηλεκτροκινητήρα-μετατροπέα συχνότητας. Αν ηλεκτροκινητήρες της
κατηγορίας II3D πρέπει να λειτουργήσουν με άλλους μετατροπείς συχνότητας, τότε
πρέπει επίσης να τηρούνται οι μέγιστες στροφές/συχνότητες, καθώς και οι θερμικές,
οριακές καμπύλες ροπής. Επιπλέον συνιστάται η χρήση ενός μετατροπέα
συχνότητας που ανταποκρίνεται στα χαρακτηριστικά της τροφοδοσίας.

Τάξη 
θερμοκρασίας και 
θερμοκρασία 
επιφανείας

• Οι ηλεκτροκινητήρες κατηγορίας II3G είναι σχεδιασμένοι για την τάξη θερμοκρασίας
T3.

• Οι ηλεκτροκινητήρες κατηγορίας II3D είναι σχεδιασμένοι για μέγιστη θερμοκρασία
επιφανείας 120 °C ή 140 °C.

• Οι ηλεκτροκινητήρες κατηγορίας II3GD είναι σχεδιασμένοι για την τάξη
θερμοκρασίας Τ3 και για μέγιστη θερμοκρασία επιφανείας 120 °C ή 140 °C.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Γενικά ισχύει:
• Χρήση ως μονάδας της κατηγορίας II3G, στη ζώνη 2:

Ισχύουν οι ίδιοι όροι και οι περιορισμοί όπως για τους ηλεκτροκινητήρες της
κατηγορίας II3D.

• Χρήση ως μονάδας της κατηγορίας II3D, στη ζώνη 22:
Ισχύουν οι ίδιοι όροι και οι περιορισμοί όπως για τους ηλεκτροκινητήρες της
κατηγορίας II3G

• Χρήση ως μονάδα της κατηγορίας II3GD, με καταλληλότητα τόσο για τη ζώνη 2 όσο
και για τη ζώνη 22:
Ισχύουν οι εκάστοτε αυστηρότεροι όροι και περιορισμοί (δείτε σχετικά τα στοιχεία
για II3G και II3D).
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Προστασία από 
υψηλές 
θερμοκρασίες

Με σκοπό να αποφευχθεί με σιγουριά η υπέρβαση του επιτρεπτού ορίου θερμοκρασίας,
για λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας επιτρέπονται μόνο οι ηλεκτροκινητήρες που
είναι εξοπλισμένοι με ένα θερμίστορ (TF) θετικού συντελεστή θερμοκρασίας. Αυτό
πρέπει να αξιολογείται με μια κατάλληλη συσκευή. 

Τάση τροφοδοσίας 
του μετατροπέα 
συχνότητας

Η τάση τροφοδοσίας του μετατροπέα συχνότητας δεν επιτρέπεται να πέφτει κάτω από
την τιμή των 400 V. 

Υπερβολική τάση 
στους ακροδέκτες 
κινητήρα

Η υπερβολική τάση στους ακροδέκτες του ηλεκτροκινητήρα πρέπει να περιοριστεί σε
μια τιμή < 1700 V. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί π.χ. με περιορισμό της τάσης εισόδου στο
μετατροπέα συχνότητας στα 500 V. 
Αν λόγω μιας εφαρμογής υπάρχουν καταστάσεις λειτουργίας που ο ηλεκτροκινητήρας
λειτουργεί αναγεννητικά (π.χ. εφαρμογές ανυψωτικών μηχανημάτων), πρέπει να γίνει
οπωσδήποτε χρήση φίλτρων εξόδου (ημιτονοειδών φίλτρων) για να αποφευχθούν
επικίνδυνες υπερτάσεις στους ακροδέκτες του κινητήρα.
Αν μέσω των υπολογισμών δεν μπορεί να δωθεί αξιόπιστη τιμή για την τάση στους
ακροδέκτες κινητήρα, πρέπει μετά από την έναρξη της λειτουργίας και αν είναι δυνατόν,
υπό το φορτίο μέτρησης του ηλεκτροκινητήρα, να διεξαχθεί μια μέτρηση των αιχμων
τάσης με μια κατάλληλη συσκευή.

Μέτρα ΗΜΣ Για τους μετατροπείς συχνότητας της σειράς MOVIDRIVE® και MOVITRAC®

επιτρέπονται τα παρακάτω εξαρτήματα:
• Φίλτρα δικτύου της σειράς NF...-...
• Στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου της σειράς HD...
• Φίλτρο εξόδου (ημιτονοειδές φίλτρο) HF…

Κατά τη χρήση ενός φίλτρου εξόδου, η πτώση τάσης πρέπει να αντισταθμιστεί από
το φίλτρο. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Υπολογισμός της τάσης ηλεκτροκινητήρα"
(Æ σελίδα 48). 

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κατά τη χρήση μετατροπέων συχνότητας άλλου τύπου θα πρέπει οπωσδήποτε να
προσέξετε ώστε, αν παρεμβάλλεται ένα κύκλωμα εξόδου του μετατροπέα συχνότητας
για βελτίωση των χαρακτηριστικών της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, αυτό να μη
μειώνει υπερβολικά το ύψος της τάσης ακροδεκτών στον ηλεκτροκινητήρα (Â 5 % σε
σχέση με την ονομαστική τάση του ηλεκτροκινητήρα).
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Μέγιστες 
επιτρεπτές ροπές

Στη λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας, οι ηλεκτροκινητήρες επιτρέπεται να
λειτουργούν για μεγάλα διαστήματα με τις μέγιστες ροπές που παρατίθενται σε αυτό το
κεφάλαιο. Η υπέρβαση αυτών των τιμών για μικρό χρονικό διάστημα επιτρέπεται,
εφόσον το ενεργό σημείο εργασίας παραμένει κάτω από τη θερμική οριακή
χαρακτηριστική καμπύλη.

Μέγιστες 
επιτρεπτές 
στροφές/συχνότητες

Οι μέγιστες στροφές / μέγιστες συχνότητες που παρατίθενται τους πίνακες αντιστοιχίας
των συνδυασμών ηλεκτροκινητήρων – μετατροπέων συχνότητας πρέπει να τηρούνται
οπωσδήποτε. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση αυτών των τιμών. 

Ομάδες 
ηλεκτρομειωτήρων

Ως "ομάδα ηλεκτρομειωτήρων" θεωρείται η σύνδεση πολλών ηλεκτροκινητήρων στην
έξοδο ενός μετατροπέα συχνότητας.

Για τους ηλεκτροκινητήρες των σειρών DR/DT/DV/DTE/DVE στην κατηγορία II3D για
χρήση στη ζώνη 22, γενικά ισχύουν οι παρακάτω περιορισμοί:
• Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του μήκους των καλωδίων που καθορίζονται από τον

κατασκευαστή του μετατροπέα συχνότητας.
• Οι ηλεκτροκινητήρες μιας ομάδας δεν επιτρέπεται να διαφέρουν μεταξύ τους πάνω

από 2 επίπεδα ισχύος.
• Πρέπει να γίνεται επιτήρηση του κάθε ενός κινητήρα.

Μειωτήρας Κατά τη χρήση ρυθμιζόμενων ηλεκτρομειωτήρων είναι δυνατό να υπάρχουν
περιορισμοί αναφορικά με το μειωτήρα, σχετικά με το μέγιστο αριθμό στροφών. Για
λειτουργία με στροφές εισόδου πάνω από τις 1500 min-1, επικοινωνήστε με την εταιρία
SEW-EURODRIVE.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Οι ηλεκτροκινητήρες των σειρών DR/DT/DV/DTE/DVE στην κατηγορία II3G ή II3GD
για χρήση στη ζώνη 2, γενικά δεν επιτρέπεται να λειτουργούν ως ομάδα
ηλεκτροκινητήρων!
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6.4 Αντιστοίχηση κινητήρα-μετατροπέα: MOVIDRIVE® και MOVITRAC®

Τύπος κινητήρα 
II3GD

Σύνδεση κινητήρα Õ Σύνδεση κινητήρα Ö 

PFU [kW] nmax 
[σ.α.λ.]

PFU [kW] nmax 
[σ.α.λ.]

DR63S4  0,251)

1) μόνο 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) μόνο 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 Ασύγχρονοι κινητήρες: Θερμικές οριακές χαρακτηριστικές καμπύλες
6.5.1 Θερμικές οριακές χαρακτηριστικές καμπύλες ροπής 

Θερμική οριακή χαρακτηριστική καμπύλη ροπής σε λειτουργία με μετατροπέα για
4πολικούς τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτροκινητήρες με φρένο, σε σύνδεση Ö:

Θερμική οριακή χαρακτηριστική καμπύλη ροπής σε λειτουργία με μετατροπέα για
4πολικούς τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτροκινητήρες με φρένο, σε σύνδεση Õ:

[1] Οριακή χαρακτηριστική καμπύλη 104 Hz 
[2] Οριακή χαρακτηριστική καμπύλη 87 Hz 
[3] Με εξωτερικό ανεμιστήρα VE

[1] Οριακή χαρακτηριστική καμπύλη 60 Hz 
[2] Οριακή χαρακτηριστική καμπύλη 50 Hz 
[3] Με εξωτερικό ανεμιστήρα VE

[1][3]

[2]

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

0 400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600

n [σ.α.λ.]

M/Mονομ.

0,00

0,20

0,40

0.60

0.80

1.00

1.20

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
n [σ.α.λ.]

M/M ονομ.
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6.6 Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες: Οριακές τιμές για ρεύμα και ροπή

6.6.1 Κατηγορία στροφών 1200 1/min

6.6.2 Κατηγορία στροφών 1700 1/min

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνεται
υπέρβαση των τιμών που παρατίθενται στον πίνακα για το μέγιστο ρεύμα, τη μέγιστη
ροπή και τις μέγιστες στροφές.

Τύπος κινητήρα MN Mmax nmax IN Imax

[Nm] [Nm] [σ.α.λ.] [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

Τύπος κινητήρα MN Mmax nmax IN Imax

[Nm] [Nm] [σ.α.λ.] [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 Κατηγορία στροφών 2100 1/min

6.6.4 Κατηγορία στροφών 3000 1/min

Τύπος κινητήρα MN Mmax nmax IN Imax

[Nm] [Nm] [σ.α.λ.] [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

Τύπος κινητήρα MN Mmax nmax IN Imax

[Nm] [Nm] [σ.α.λ.] [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 Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες: Θερμικές οριακές χαρακτηριστικές καμπύλες
6.7.1 Τήρηση της κατηγορίας στροφών

Κατά τη φάση της μελέτης του έργου πρέπει οπωσδήποτε να λαμβάνετε υπόψη τις
χαρακτηριστικές καμπύλες για την εκάστοτε κατηγορία στροφών. 

6.7.2 Τρόπος λειτουργίας
Οι χαρακτηριστικές καμπύλες αντιπροσωπεύουν τις επιτρεπτές ροπές για συνεχή
λειτουργία S1. Για τους άλλους τρόπους λειτουργίας, το ενεργό σημείο θα πρέπει να
υπολογιστεί.

Εικόνα 5: Θερμικές οριακές χαρακτηριστικές καμπύλες ροπής 

[1] Κατηγορία στροφών 1200 [σ.α.λ.]
[2] Κατηγορία στροφών 1700 [σ.α.λ.]
[3] Κατηγορία στροφών 2100 [σ.α.λ.]
[4] Κατηγορία στροφών 3000 [σ.α.λ.]
[5] Με εξωτερικό ανεμιστήρα VE

0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1000 1500500 2000 2500 3000 3500 4000

[1] [2]

[3]

[4]

M/Mονομ.

[5]

n [σ.α.λ.]
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6.8 Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες: Αντιστοιχία μετατροπέα συχνότητας
6.8.1 Γενικά

Η εγκατάσταση του μετατροπέα συχνότητας πρέπει να γίνεται έξω από το ενδεχομένως
εκρηκτικό περιβάλλον.

6.8.2 Επιτρεπτοί μετατροπείς συχνότητας
Υψηλότερο δυναμικό εύρος και ποιότητα ελέγχου επιτυγχάνεται με τη χρήση
μετατροπέων συχνότητας της σειράς MOVIDRIVE®. Οι μετατροπείς συχνότητας που
παρατίθενται στον πίνακα "Συνδυασμοί CT/CV.../II3D - MOVIDRIVE®" πρέπει να
τηρούνται οπωσδήποτε.
Η χρήση μετατροπέων συχνότητας άλλου τύπου επιτρέπεται. Σε κάθε περίπτωση θα
πρέπει να διασφαλίζεται ότι δε γίνεται υπέρβαση των επιτρεπτών δεδομένων
λειτουργίας των ηλεκτροκινητήρων (βλέπε κεφάλαιο "Ασύγχρονοι σερβοκινητήρες:
Οριακές τιμές για ρεύμα και ροπή" (Æ σελίδα 61)).

6.8.3 Επιτρεπτοί τρόποι λειτουργίας μετατροπέων συχνότητας MOVIDRIVE®

Για να εξασφαλίζεται το υψηλότερο δυνατό δυναμικό εύρος, θα πρέπει να
χρησιμοποιούνται οι μετατροπείς συχνότητας της σειράς MOVIDRIVE® σε έναν τρόπο
λειτουργίας CFC. Επίσης, επιτρέπονται και οι τρόποι λειτουργίας VFC.

6.8.4 Τάση τροφοδοσίας του μετατροπέα συχνότητας
Η τάση τροφοδοσίας των μετατροπέων συχνότητας δεν επιτρέπεται να πέφτει κάτω από
την οριακή τιμή των 400 V.
Η μέγιστη επιτρεπτή τάση τροφοδοσίας πρέπει να περιορίζεται στα 500 V. Διαφορετικά,
στους ακροδέκτες σύνδεσης του ηλεκτροκινητήρα μπορεί να εκδηλωθούν επικίνδυνες
υψηλές τάσεις εξαιτίας των φάσεων του μετατροπέα συχνότητας.

6.8.5 Μέτρα ΗΜΣ 
Για τους μετατροπείς συχνότητας της σειράς MOVIDRIVE® επιτρέπονται τα παρακάτω
εξαρτήματα:
• Φίλτρα δικτύου της σειράς NF...-...
• Στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου της σειράς HD...

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κατά τη χρήση μετατροπέων συχνότητας άλλου τύπου θα πρέπει οπωσδήποτε να
προσέξετε ώστε, αν παρεμβάλλεται ένα κύκλωμα εξόδου του μετατροπέα συχνότητας
για βελτίωση των χαρακτηριστικών της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας, αυτό να μη
μειώνει υπερβολικά το ύψος της τάσης ακροδεκτών στον ηλεκτροκινητήρα (Â 5 % σε
σχέση με την ονομαστική τάση του ηλεκτροκινητήρα).
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6.8.6 Συνδυασμοί CT/CV.../II3D - MOVIDRIVE®

Προτεινόμενος 
συνδυασμός

Ο πίνακας παρουσιάζει τους προτεινόμενους συνδυασμούς ηλεκτροκινητήρα -
MOVIDRIVE®- ανάλογα με την κατηγορία στροφών. Άλλοι συνδυασμοί δεν θα πρέπει
να χρησιμοποιούνται, επειδή εύκολα μπορεί να προκληθεί υπερφόρτωση των
ηλεκτροκινητήρων.

Κατηγορία 
στροφών 
1200 [σ.α.λ.]

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να γίνεται
υπέρβαση των τιμών που παρατίθενται στον πίνακα για τη μέγιστη ροπή και τις
μέγιστες στροφές!

Τύπος 
κινητήρα

MN Mmax nmax Mmax
nακρ.

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [σ.α.λ.] [Nm]
[σ.α.λ.] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2.1 6

3500

Mmax
nακρ.

7.5
600

CT80N4..
/II3D 4.3 13

Mmax
nακρ.

13.0
540

CT90L4..
/II3D 8.5 26

Mmax
nακρ.

18.2
928

25.7
781

CV100M4..
/II3D 13 38

Mmax
nακρ.

29.0
883

37.0
781

CV100L4..
/II3D 22 66

Mmax
nακρ.

32.6
1062

45.3
947

60
813

CV132S4..
/II3D 31 94

Mmax
nακρ.

64
992

84
915

CV132M4..
/II3D 43 128

Mmax
nακρ.

82
1011

125
877

Τύπος 
κινητήρα

MN Mmax nmax
Mmax
nακρ.

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [σ.α.λ.] [Nm]
[σ.α.λ.] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132ML4..
/II3D 52 156

3500

Mmax
nακρ.

126
922

156
819

CV160M4..
/II3D 62 186

Mmax
nακρ.

125
986

169
909

CV160L4..
/II3D 81 242

Mmax
nακρ.

163
1043

240
954

CV180M4..
/II3D 94 281

2500

Mmax
nακρ.

241
1050

282
986

CV180L4..
/II3D 106 319

Mmax
nακρ.

231
1018

308
973

CV200L4..
/II3D 170 510

Mmax
nακρ.

326
1011

402
986

494
947

510
940
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Κατηγορία 
στροφών 
1700 [σ.α.λ.] Τύπος 

κινητήρα

MN Mmax nmax Mmax
nακρ.

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [σ.α.λ.] [Nm]
[σ.α.λ.] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2.1 6

3500

Mmax
nακρ.

6.0
1250

CT80N4..
/II3D 4.3 13

Mmax
nακρ.

12.6
1150

CT90L4..
/II3D 8.5 26

Mmax
nακρ.

18.0
1400

23.5
1280

CV100M4..
/II3D 13 38

Mmax
nακρ.

25.7
1402

36.0
1274

CV100L4..
/II3D 22 66

Mmax
nακρ.

32.9
1510

44.2
1402

57
1274

CV132S4..
/II3D 31 94

Mmax
nακρ.

59
1470

91
1330

Τύπος 
κινητήρα

MN Mmax nmax
Mmax
nακρ.

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [σ.α.λ.] [Nm]
[σ.α.λ.] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132M4..
/II3D 41 122

3500

Mmax
nακρ.

89
1440

121
1330

CV132ML4..
/II3D 49 148

Mmax
nακρ.

83
1562

114
1485

148
1331

CV160M4..
/II3D 60 181

Mmax
nακρ.

120
1420

176
1310

CV160L4..
/II3D 76 227

Mmax
nακρ.

170
1470

226
1400

CV180M4..
/II3D 89 268

2500

Mmax
nακρ.

168
1550

226
1510

268
1460

CV180L4..
/II3D 98 293

Mmax
nακρ.

217
1450

269
1420

CV200L4..
/II3D 162 485

Mmax
nακρ.

353
1421

420
1395

485
1344
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Κατηγορία 
στροφών 
2100 [σ.α.λ.] Τύπος 

κινητήρα

MN Mmax nmax Mmax
nακρ.

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [σ.α.λ.] [Nm]
[σ.α.λ.] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2.1 6

3500

Mmax
nακρ.

6.0
1280

CT80N4..
/II3D 4.3 13

Mmax
nακρ.

9.7
1754

13.0
1510

CT90L4..
/II3D 8.5 26

Mmax
nακρ.

18.3
1843

25.5
1677

CV100M4..
/II3D 13 38

Mmax
nακρ.

28.0
1760

38.0
1626

CV100L4..
/II3D 21 64

Mmax
nακρ.

33.7
2003

44.0
1894

64
1645

Τύπος 
κινητήρα

MN Mmax nmax
Mmax
nακρ.

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [σ.α.λ.] [Nm]
[σ.α.λ.] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132S4..
/II3D 31 94

3500

Mmax
nακρ.

72
1850

94
1722

CV132M4..
/II3D 41 122

Mmax
nακρ.

95
1850

122
1670

CV132ML4..
/II3D 49 148

Mmax
nακρ.

139
1715

CV160M4..
/II3D 60 179

Mmax
nακρ.

139
1792

179
1690

CV160L4..
/II3D 75 225

Mmax
nακρ.

177
1882

218
1824

CV180M4..
/II3D 85 255

2500

Mmax
nακρ.

218
1939

255
1894

CV180L4..
/II3D 98 293

Mmax
nακρ.

260
1824

293
1786

CV200L4..
/II3D 149 447

Mmax
nακρ.

329
1830

412
1792
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Κατηγορία 
στροφών 
3000 [σ.α.λ.]

6.9 Συσκευές ομαλής εκκίνησης
Η χρήση συσκευών ομαλής εκκίνησης σε ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας II3D
επιτρέπεται, εφόσον αυτοί είναι εξοπλισμένοι με έναν αισθητήρα θερμοκρασίας TF
(θερμίστορ).

Τύπος 
κινητήρα

MN Mmax nmax Mmax
nακρ.

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [σ.α.λ.] [Nm]
[σ.α.λ.] 0015 0022 0030 0040 0055 0075 0110

CT71D4..
/II3D 2.0 6

3500

Mmax
nακρ.

6.0
2280

CT80N4..
/II3D 3.8 11

Mmax
nακρ.

9.7
2560

11.0
2350

CT90L4..
/II3D 8.1 24

Mmax
nακρ.

12.7
2790

18.0
2650

24.0
2490

CV100M4..
/II3D 13 38

Mmax
nακρ.

26.5
2620

34.6
2490

CV100L4..
/II3D 18 54

Mmax
nακρ.

31.8
2800

49.0
2600

Τύπος 
κινητήρα

MN Mmax nmax
Mmax
nακρ.

MOVIDRIVE®

[Nm] [Nm] [σ.α.λ.] [Nm]
[σ.α.λ.] 0110 0150 0220 0300 0370 0450 0550 0750

CV132S4..
/II3D 30 89

3500

Mmax
nακρ.

51
2740

69
2650

CV132M4..
/II3D 38 115

Mmax
nακρ.

67
2750

99
2600

114
2450

CV132ML4..
/II3D 44 133

Mmax
nακρ.

94
2765

124
2656

133
2547

CV160M4..
/II3D 54 163

Mmax
nακρ.

98
2630

131
2550

161
2470

CV160L4..
/II3D 72 217

Mmax
nακρ.

124
2720

155
2680

192
2620

216
2545

CV180M4..
/II3D 79 237

2500

Mmax
nακρ.

150
2790

191
2745

228
2700

CV180L4..
/II3D 94 281

Mmax
nακρ.

182
2620

220
2580

276
2540

CV200L4..
/II3D 123 370

Mmax
nακρ.

293
2573
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7 Έναρξη λειτουργίας
7.1 Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας

7.1.1 Πριν από την έναρξη λειτουργίας βεβαιωθείτε ότι:
• ο ηλεκτρομειωτήρας δεν έχει υποστεί ζημιά και δεν έχει μπλοκάρει
• έχουν ληφθεί τα μέτρα που επιβάλλονται στην ενότητα 'Προκαταρκτικές εργασίες'

μετά από μακροχρόνια αποθήκευση,
• όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει με τον προβλεπόμενο τρόπο
• η κατεύθυνση περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα/ηλεκτρομειωτήρα στροφών είναι

σωστή
– (Για δεξιόστροφη περιστροφή του ηλεκτροκινητήρα: U, V, W κατά L1, L2, L3)

• όλα τα προστατευτικά καλύμματα έχουν τοποθετηθεί σωστά,
• όλα τα συστήματα προστασίας του ηλεκτροκινητήρα λειτουργούν και είναι

ρυθμισμένα για την ονομαστική ένταση ρεύματος του ηλεκτροκινητήρα
• στην περίπτωση ηλεκτρομειωτήρων ανυψωτικών γερανών, χρησιμοποιείται το

φρένο με διάταξη χειροκίνητης αποσύμπλεξης και αυτόματης επαναφοράς
• δεν υπάρχουν άλλες πηγές κινδύνου

7.1.2 Κατά την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι
• ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί σωστά (χωρίς υπερφόρτωση, χωρίς διακυμάνσεις

στις στροφές του, χωρίς δυνατούς θορύβους, κλπ.).
• έχει καθοριστεί η σωστή ροπή φρεναρίσματος, ανάλογα με τη συγκεκριμένη

εφαρμογή (βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά Δεδομένα")
Σε περίπτωση προβλημάτων ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Δυσλειτουργίες" για
περισσότερες πληροφορίες.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Κατά την εγκατάσταση δώστε προσοχή στις υποδείξεις ασφαλείας στο κεφάλαιο 2!

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Σε ηλεκτροκινητήρες με φρένο χειροκίνητης αποσύμπλεξης και αυτόματης
επαναφοράς, ο μοχλός πρέπει να αφαιρεθεί μετά την έναρξη της λειτουργίας! Για τη
φύλαξή του υπάρχει ένα στήριγμα εξωτερικά στο περίβλημα του κινητήρα.
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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7.2 Ρύθμιση παραμέτρων: Μετατροπέας συχνότητας για την κατηγορία 2G και 2GD
7.2.1 Παραμετροποίηση

Οι τιμές που πρέπει να ρυθμιστούν για την παραμετροποίηση της επιτήρησης ρεύματος
εξαρτόνται από τον κινητήρα. Τις ακριβείς τιμές θα τις βρείτε στο πιστοποιητικό ελέγχου
πρωτοτύπου της ΕΕ. 

Ο περιορισμός ρεύματος I1 είναι ενεργός μετά την έναρξη λειτουργίας του κινητήρα.
Ο περιορισμός ρεύματος I2 περιγράφει το μόνιμα επιτρεπτό ρεύμα. Η λειτουργία
περιορισμού ρεύματος μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά την έναρξη λειτουργίας ή μέσω
της παραμέτρου P560 περιορισμού ρεύματος κινητήρα Ex-e (για εγκεκριμένους
κινητήρες). 
Η χαρακτηριστική καμπύλη περιγράφεται από τα σημεία εργασίας A, B και C. Οι
παρακάτω παράμετροι προρυθμίζονται κατά την έναρξη λειτουργίας:

7.2.2 Προστασία υπερφόρτισης
H λειτουργία πάνω από την επιτρεπόμενη περιοχή ρεύματος επιτρέπεται για
60 δευτερόλεπτα. Για αναποφευχθεί μια απότομη μείωση του περιορισμού ρεύματος
και επακόλουθα χτυπήματα ροπής, μετά από περίπου 50 δευτερόλεπτα, το ρεύμα
ελαττώνεται μέσα σε 10 δευτερόλεπτα κατά μήκος μιας κλίσης στην επιτρεπόμενη τιμή.
Η τιμή του ρεύματος μπορεί να αυξηθεί ξανά πάνω από την επιτρεπτή περιοχή μόνο
μετά από ένα χρόνο ανάπαυσης 10 λεπτών. H λειτουργία κάτω από τα 5 Hz επιτρέπεται
για ένα λεπτό. Στη συνέχεια γίνεται μια απενεργοποίηση σφάλματος προστασίας F110
Ex-e με απόκριση σφάλματος διακοπής έκτακτης ανάγκης.
Οι δυαδικές έξοδοι P62_ μπορούν να παραμετροποιηθούν σε ρύθμιση "Όριο ρεύματος
Ex-e ενεργό".
Προϋποθέσεις για τη ρύθμιση της εξόδου (σήμα "1"):
• το όριο ρεύματος 1 εγκαταλείφθηκε
• ο χρόνος ανάπαυσης δεν τελείωσε ακόμη
• λειτουργία σε < 5 Hz για περισσότερο από ένα λεπτό
Η επιτήρηση του ρεύματος στο χρόνο δεν επανέρχεται μέσω μιας επαναφοράς
σφάλματος. 
Η επιτήρηση του ρεύματος στο χρόνο είναι ενεργή και στη λειτουργία δικτύου και στη
λειτουργία υποστήριξης 24 V.

Παράμετρος Σημείο A Σημείο B Σημείο C

Συχνότητα [Hz] P561 P563 P565

Όριο ρεύματος σε % από IN P562 P564 P566

Περιορισμός ρεύματος

fακρ.
f/HzfA fB fC

I1

I2

1,5 In 
(κινητήρας)

Ανάλογα 
με τον τύπο 
κινητήρα

In 
(κινητήρας)

Επιτρεπόμενο εύρος
ρεύματος διαρκείας

Iü
Iü

A

C
B

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Αν το ρεύμα δικτύου διακοπεί χωρίς λειτουργία υποστήριξης 24 V, η λειτουργία
επιτήρησης επαναφέρεται τελείως.
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7Έναρξη λειτουργίας
Ρύθμιση παραμέτρων: Μετατροπέας συχνότητας για την κατηγορία 2G και 2GD
Πτώση τάσης σε 
φίλτρα εξόδου της 
SEW

Πτώση τάσης σε 
καλώδια κινητήρα

Φίλτρο Στραγγαλιστ
ικό πηνίο

Πτώση τάσης [V]

Τύπος BG

IN400 IN500 L

V = 400 V V = 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

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Σε στραγγαλιστικά πηνία εξόδου της SEW (HD...) η πτώση τάσης είναι αμελητέα
(αντιστάθμιση ρεύματος).

Διατομή
αγωγού

Φορτίο με I [A]

4 6 8 10 13 16 20 25 30 40 50 63 80 100 125 150 200 250 300

Χαλκός Πτώση τάσης ΔV [V] σε μήκος = 100 m και â = 70 °C

1,5 mm2 5.3 8 10.61) 13.31) 17.31) 21.31) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

2,5 mm2 3.2 4.8 6.4 8.1 10.4 12.81) 161) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

4 mm2 1.9 2.8 3.8 4.7 6.5 8.0 10 12.5 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

6 mm2 4.4 5.3 6.4 8.3 9.9 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2)

10 mm2 3.2 4.0 5.0 6.0 8.2 10.2 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) 2)

25 mm2 2.5 3.3 4.1 5.1 6.4 8.0 2) 2) 2) 2) 2)

35 mm2 2.9 3.6 4.6 5.7 7.2 8.6 2) 2) 2)

50 mm2 4.0 5.0 6.0 2) 2) 2)

70 mm2 4.6 2) 2)

95 mm2 3.4 4.2 2)

150 mm2 2.7 3.3

185 mm2 2.7

1) Αυτή η τιμή δεν συνιστάται από τη SEW-EURODRIVE. 
2) Δεν επιτρέπεται φορτίο κατά IEC 60364-5-52.
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7.3 Ρύθμιση παραμέτρου: Μετατροπέας συχνότητας για την κατηγορία 3
7.3.1 Γενικά

Για την έναρξη της λειτουργίας του μετατροπέα συχνότητας πρέπει να τηρείτε τις
οδηγίες στο εγχειρίδιο λειτουργίας του. 
Το λογισμικό MOVITOOLS® MotionStudio στην τρέχουσα έκδοσή του θα σας
καθοδηγήσει κατά την έναρξη της λειτουργίας. Εδώ θα πρέπει να λάβετε οπωσδήποτε
υπόψη ότι μετά από κάθε έναρξη λειτουργίας ο περιορισμός των μέγιστων στροφών θα
πρέπει να ρυθμίζεται εκ νέου.
Επίσης για τη λειτουργία των τριφασικών ηλεκτροκινητήρων των τύπων II3G, II3D και
II3GD πρέπει να προσέξετε τις παρακάτω υποχρεωτικές ρυθμίσεις των μετατροπέων
συχνότητας.

7.3.2 Ρύθμιση της μέγιστης συχνότητας ή του μέγιστου αριθμού στροφών
Σύμφωνα με τους πίνακες αντιστοιχίας των συνδυασμών ηλεκτροκινητήρων –
μετατροπέων συχνότητας πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους των μετατροπέων που
περιορίζουν τις μέγιστες στροφές ως εξής.

7.3.3 Ρύθμιση των παραμέτρων "IxR" και "Boost"
Η ρύθμιση των παραμέτρων πρέπει να γίνει όπως περιγράφεται παρακάτω.
Ο ηλεκτροκινητήρας δεν επιτρέπεται να είναι ζεστός, αλλά θα πρέπει να έχει τη
θερμοκρασία περιβάλλοντος.
• Χρησιμοποίηση μετατροπέων συχνότητας της σειράς MOVIDRIVE® και

MOVITRAC®.
Ρυθμίστε την παράμετρο "Αυτόματη ρύθμιση" σε "Ναι".

• Εγκεκριμένοι τρόποι λειτουργίας για μετατροπείς συχνοτήτων της
SEW-EURODRIVE.
Οι ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας 3 μπορούν να λειτουργήσουν με μετατροπείς
συχνότητας της SEW-EURODRIVE στους τρόπους λειτουργίας U/f, VFC και CFC.
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7Έναρξη λειτουργίας
Αλλαγή της κατεύθυνσης εμπλοκής σε ηλεκτροκινητήρες με καστάνια αντεπιστροφής
7.4 Αλλαγή της κατεύθυνσης εμπλοκής σε ηλεκτροκινητήρες με καστάνια 
αντεπιστροφής

7.4.1 Διάσταση 'x' μετά την εγκατάσταση

[1] Καπάκι ανεμιστήρα
[2] Ανεμιστήρας
[3] Βίδα κυλινδρικής κεφαλής
[4] Δακτύλιος εγκοπής

[5] Τσιμούχα
[6] Δακτύλιος ασφάλισης
[7] Οπή σπειρώματος
[8] Πολύσφηνο

[9] Μηχανισμός πολύσφηνου
[10] Δακτύλιος ισοστάθμισης

6107

1243589

X

Κινητήρας Διάσταση "x" μετά την τοποθέτηση

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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Δεν επιτρέπεται να γίνει εκκίνηση του ηλεκτροκινητήρα προς τη φορά εμπλοκής
(προσέξτε τη θέση των φάσεων κατά τη σύνδεση). Κατά την τοποθέτηση του
ηλεκτροκινητήρα σε μειωτήρες, προσέξτε τη φορά περιστροφής του τελικού άξονα και
τον αριθμό των βαθμίδων. Για τους σκοπούς ελέγχου, η καστάνια αντεπιστροφής
μπορεί να λειτουργήσει μια φορά στη φορά εμπλοκής με τη μισή τάση του
ηλεκτροκινητήρα.

1. Αφαιρέστε το καπάκι του ανεμιστήρα [1] και τον ανεμιστήρα [2] και βγάλτε τις βίδες
[3].

2. Αφαιρέστε το δακτύλιο εγκοπής [4] και τη στεγανοποιητική φλάντζα με την τσιμούχα
[5] (μαζέψτε το γράσο για επόμενη χρήση).

3. Αφαιρέστε το δακτύλιο συγκράτησης [6] (όχι στο μοντέλο DT71/80) και, επιπλέον,
στα μοντέλα DV(E)132M-160M αφαιρέστε τις ροδέλες ισοστάθμισης [10].

4. Τραβήξτε το πολύσφηνο (8) και το μηχανισμό του πολύσφηνου (9) και αφαιρέστε τα
εντελώς, περνώντας τα μέσα από τις οπές με το σπείρωμα (7), περιστρέψτε τα κατά
180° και πιέστε τα και πάλι στη θέση τους.

5. Αναπληρώστε το γράσο.
6. Σημαντικό: Μην ασκήσετε πίεση και μη χτυπήσετε δυνατά το μηχανισμό του

πολύσφηνου – υπάρχει κίνδυνος υλικών ζημιών!
7. Κατά τη διαδικασία τοποθέτησης με πίεση – αμέσως πριν το πολύσφηνο εισχωρήσει

στο ασφαλιστικό κολάρο – περιστρέψτε αργά με το χέρι τον άξονα του
ηλεκτροκινητήρα κατά την κατεύθυνση περιστροφής. Με αυτόν τον τρόπο το
πολύσφηνο μπορεί να γλιστρήσει μέσα στο ασφαλιστικό κολάρο με μεγαλύτερη
ευκολία.

8. Τοποθετήστε τα υπόλοιπα εξαρτήματα της καστάνιας αντεπιστροφής από το 4 μέχρι
το 2 με την αντίθετη σειρά, προσέξτε τη διάσταση "x" για το δακτύλιο εγκοπής [4].

7.5 Θερμαντήρας ακινησίας για ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας II3D
Στους ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας II3D συνδέστε τη στάσιμη θέρμανση
(αποτροπής σχηματισμού συμπυκνώματος) στα καλώδια σύνδεσης που φέρουν τις
ενδείξεις H1 και H2. Συγκρίνετε την τάση σύνδεσης με τα στοιχεία της τάσης που
αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του ηλεκτροκινητήρα.
Η στάσιμη θέρμανση για ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας II3D:
• Επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί μόνο μετά από την απενεργοποίηση του

ηλεκτροκινητήρα.
• Δεν επιτρέπεται να είναι ενεργοποιημένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του

ηλεκτροκινητήρα.

ΚIΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Πριν από τις εργασίες αποσυνδέστε την τάση από τον κινητήρα και ασφαλίστε τον

από αθέλητη επανεκκίνηση!
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Θερμαντήρας ακινησίας για ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας II3D
8 Επιθεώρηση / συντήρηση
Επισκευές ή μετατροπές στον κινητήρα επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από το
προσωπικό συντήρησης της SEW ή από συνεργεία επισκευής ή εργοστάσια που
διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις. 
Πριν τεθεί ξάνα ο κινητήρας σε λειτουργία πρέπει να εξεταστεί αν τηρούνται οι
προδιαγραφές και να γίνει η ανάλογη επισήμανση επάνω στον κινητήρα ή να εκδοθεί
μια αντίστοιχη έκθεση ελέγχου. 

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης πρέπει να εκτελούνται πάντοτε από τους

τεχνικούς της εταιρίας SEW-EURODRIVE ή από συνεργεία επισκευής
ηλεκτροκινητήρων.

• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά σύμφωνα με τον ισχύοντα κατάλογο
ανταλλακτικών, διαφορετικά παύει να ισχύει η έγκριση ΕΧ του κινητήρα.

• Μετά την αντικατάσταση εξαρτημάτων του κινητήρα που σχετίζονται με την
αντιεκρηκτική προστασία, απαιτείται ένας νέος έλεγχος.

• Οι ηλεκτροκινητήρες μπορεί να θερμανθούν υπερβολικά κατά τη λειτουργία τους -
κίνδυνος εγκαυμάτων!

• Διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου και λάβετε
τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε ο ηλεκτροκινητήρας να μην μπορεί να
ενεργοποιηθεί πάλι κατά λάθος!

• Φροντίστε για τη σωστή συναρμολόγηση του κινητήρα και το προσεκτικό κλείσιμο
όλων των ανοιγμάτων μετά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής.

• Καθαρίζετε τακτικά κινητήρες σε περιοχές με αντιεκρηκτική προστασία. Αποφεύγετε
κατακάθια σκόνης πάχους πάνω από 5 mm.

• Καθαρίζετε τον προαιρετικό εξωτερικό ανεμιστήρα VE σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Αποφεύγετε κατακάθια σκόνης πάχους πάνω από 5 mm. Δίνετε
προσοχή στις οδηγίες λειτουργίας του εξωτερικού ανεμιστήρα.

• Πριν από τη συναρμολόγηση πρέπει να ελέγχετε τα διάκενα ανάφλεξης του φρένου
BC για τυχόν ζημιές. Εάν τα διάκενα ανάφλεξης έχουν υποστεί ζημιά, τότε τα
αντίστοιχα εξαρτήματα του περιβλήματος θα πρέπει να αντικαταστούνται με γνήσια
ανταλλακτικά.

• Εάν τα διάκενα ανάφλεξης τροποποιηθούν, μπορείτε να ζητήσετε τις επιτρεπτές
διαστάσεις και ανοχές τους από τη SEW-EURODRIVE. Εάν κατά τη διάρκεια της
επιδιόρθωσης δεν τηρηθούν οι επιτρεπτές διαστάσεις και/ή ανοχές, η έγκριση Ex
παύει να ισχύει για αυτό το φρένο.

• Κρατήστε καθαρό το διάκενο ανάφλεξης και προστατέψτε το από τη διάβρωση.

• Η αντιεκρηκτική προστασία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση του
βαθμού προστασίας IP. Για το λόγο αυτό θα πρέπει σε όλες τις εργασίες να
φροντίζετε για τη σωστή θέση και την άρτια κατάσταση όλων των μονώσεων.

• Οι τσιμούχες θα πρέπει πριν από την τοποθέτηση να αλείφονται στο σημείο του
μονωτικού χείλους με γράσο (Kluber Petamo GHY133N).

• Μετά από όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να γίνει ένας
έλεγχος ασφαλείας και λειτουργίας (θερμική προστασία, φρένο).

• Η αντιεκρηκτική προστασία μπορεί να διατηρηθεί μόνον όταν ο κινητήρας και τα
φρένα είναι σωστά συντηρημένα.
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8.1 Διαστήματα επιθεώρησης και συντήρησης

8.2 Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και του 
φρένου

Εξοπλισμός/εξαρτήματα Χρονικό διάστημα Τι πρέπει να γίνει;

Φρένα BMG02, BR03, 
BMG05-8, BM15-62

• Εάν χρησιμοποιείται ως φρένο 
λειτουργίας:

Τουλάχιστον κάθε 3000 ώρες 
λειτουργίας1)

• Εάν χρησιμοποιείται ως φρένο 
συγκράτησης:

Κάθε 2 με 4 χρόνια, ανάλογα με τις 
συνθήκες λειτουργίας1)

1) Οι χρόνοι φθοράς επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να μειώσουν τη διάρκεια
ζωής του μηχανήματος. Ο κατασκευαστής του μηχανήματος πρέπει να υπολογίζει τα απαιτούμενα
διαστήματα επιθεώρησης/συντήρησης, το καθένα ξεχωριστά, σύμφωνα με τα έγγραφα της μελέτης του
έργου (π.χ. "Σχεδιασμός ηλεκτροκινητήρων").

Εξετάστε λεπτομερώς το φρένο
• Μετρήστε το πάχος του δίσκου 

του φρένου
• Δίσκος φρένου, υλικό τριβής
• Μετρήστε και ρυθμίστε το 

διάκενο λειτουργίας
• Πλάκα πίεσης
• Πολύσφηνο/Οδόντωση
• Δακτύλιοι πίεσης

• Καθαρίστε τα θρύμματα.
• Επιθεωρήστε τα στοιχεία 

ενεργοποίησης/απενεργοποίηση
ς και αντικαταστήστε τα, εάν 
χρειάζεται (π.χ. σε περίπτωση 
που έχουν καεί)

Φρένο BC • Ρύθμιση του φρένου

Κινητήρας • Κάθε 10.000 ώρες λειτουργίας Επιθεωρήστε τον ηλεκτροκινητήρα:
• Ελέγξτε τα ένσφαιρα ρουλεμάν 

και αντικαταστήστε τα, εάν 
χρειάζεται

• Αντικατάσταση της τσιμούχας 
λαδιού

• Καθαρισμός των διόδων του 
αέρα ψύξης

Ηλεκτροκινητήρας με 
καστάνια 
αντεπιστροφής

• Αλλάξτε το γράσο χαμηλού 
ιξώδους στην καστάνια 
αντεπιστροφής

Κινητήρας • Διάφορα

(ανάλογα με τους εξωτερικούς 
παράγοντες)

• Επιδιορθώστε ή ανανεώστε την 
επιφανειακή/αντισκωριακή 
επίστρωση

Ανοίγματα αέρα και 
επιφάνειες του 
κινητήρα και ανά 
περίπτωση του 
εξωτερικού ανεμιστήρα

• Διάφορα

(ανάλογα με τους εξωτερικούς 
παράγοντες)

• Καθαρίστε τα ανοίγματα αέρα και 
τις επιφάνειες

ΚIΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Πριν από την έναρξη των εργασιών, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του

ηλεκτροκινητήρα και του φρένου και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε
ο ηλεκτροκινητήρας να μη μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!
Ε
Δ
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8Επιθεώρηση / συντήρηση
Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου
8.2.1 Αποσυναρμολόγηση του βαθμικού κωδικοποιητή (encoder) EV2. και AV2.

1. Αφαιρέστε το καπάκι [361]. Αφαιρέστε πρώτα τον εξωτερικό ανεμιστήρα ψύξης, εάν
υπάρχει.

2. Βγάλτε τη βίδα [366] από την ενδιάμεση φλάντζα και αφαιρέστε το καπάκι [369].
3. Ξεβιδώστε τις συνδέσεις της πλήμνης σύσφιγξης του συνδέσμου.
4. Χαλαρώστε τις βίδες [232] και περιστρέψτε τις ροδέλες του κωνικού ελατηρίου [251]

προς τα έξω.
5. Αφαιρέστε τον κωδικοποιητή [220] μαζί με το σύνδεσμο [233].
6. Εάν χρειαστεί, αφότου αφαιρέσετε τις βίδες [234] τραβήξτε προς τα έξω την

ενδιάμεση φλάντζα [236].

Βαθμικός κωδικοποιητής EV2. έως μέγεθος 225 Βαθμικός κωδικοποιητής AV2. έως μέγεθος 255

[361][369]

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

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

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

[220] Κωδικοποιητής
[232] Κυλινδρικός κοχλίας
[233] Σύνδεσμος
[234] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
[235] Ροδέλα ασφαλείας

[236] Ενδιάμεση φλάντζα
[251] Ροδέλα κωνικού ελατηρίου
[361] Κάλυμμα / καπάκι ανεμιστήρα
[366] Κυλινδρικός κοχλίας
[369] Μεταλλικό κάλυμμα

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Κατά την επανασυναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι η απόκλιση ομοκεντρικότητας του
ακραξονίου είναι Â 0,05 mm.
Τα φρένα για την τοποθέτηση κωδικοποιητή (σε ηλεκτροκινητήρες μεγέθους DV250 /
280) μπορούν να αντικατασταθούν μόνο ως σετ.
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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8.2.2 Αποσυναρμολόγηση βαθμικού κωδικοποιητή (Encoder) ES1. / ES2.

1. Αφαιρέστε το καπάκι [361].
2. Χαλαρώστε τις βίδες συγκράτησης [733] του βραχίονα ροπής.
3. Ανοίξτε το βιδωτό καπάκι στο πίσω τοίχωμα του κωδικοποιητή [220].
4. Ξεβιδώστε την κεντρική βίδα συγκράτησης [367] κατά περίπου 2 – 3 περιστροφές και

χαλαρώστε τον κώνο κτυπώντας ελαφρά την κεφαλή της βίδας. Στη συνέχεια,
ξεβιδώστε τη βίδα συγκράτησης και αφαιρέστε το βαθμικό κωδικοποιητή.

[220] Κωδικοποιητής
[367]Βίδα στερέωσης

[361] Προστατευτικό κάλυμμα
[733] Βίδα συγκράτησης του βραχίονα ροπής

367733 220 3611

ES1. / ES2.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Κατά την επανασυναρμολόγηση:
– Περάστε τον ομφαλό του κωδικοποιητή με υγρό NOCO®.
– Σφίξτε την κεντρική βίδα συγκράτησης [367] εφαρμόζοντας ροπή σύσφιξης 2,9 Nm.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Κατά την επανασυναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας του κωδικοποιητή δεν
τρίβεται πάνω στο καπάκι του ανεμιστήρα. 
Ε
Π
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8Επιθεώρηση / συντήρηση
Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και του φρένου
8.2.3 Αποσυναρμολόγηση εξωτερικού ανεμιστήρα VE

1. Πριν από τη συναρμολόγηση του εξωτερικού ανεμιστήρα [1] εξετάστε αν ο τροχός
του ανεμιστήρα και το μοτέρ έχουν τυχόν ζημιές.

2. Μετά από τη συναρμολόγηση βεβαιωθείτε περιστρέφοντας τον τροχό του
ανεμιστήρα, ότι δεν τρίβεται πουθενά. Η απόσταση μεταξύ του τροχού του
ανεμιστήρα και των ακίνητων μερών πρέπει να είναι τουλάχιστον 1 mm.

[1]

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Τηρείτε τις οδηγίες λειτουργίας του εξωτερικού ανεμιστήρα (Æ σελίδα 126). 
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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8.3 Επιθεώρηση / Συντήρηση ηλεκτροκινητήρα
8.3.1 Παράδειγμα: Ηλεκτροκινητήρας DFT90

9007199514465291

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]

Δακτύλιος ασφάλισης
Πατούρα λαδιού
Τσιμούχα λαδιού
Βιδωτή τάπα
Εμπρόσθια (φλάντζα) 
φωλιά ρουλεμάν
Δακτύλιος ασφάλισης
Ένσφαιρο ρουλεμάν
Δακτύλιος ασφάλισης

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

Σφήνα
Ρότορας
Σφήνα
Ένσφαιρο ρουλεμάν
Ροδέλα αντιστάθμισης
Ακέφαλη βίδα (4x)
Ροδέλα ασφαλείας (4x)
Εξαγωνικό παξιμάδι (4x)

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

Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής (4x)
Στάτορας
Φωλιά εδράνου Β
Δακτύλιος εγκοπής
Ανεμιστήρας
Δακτύλιος ασφάλισης
Καπάκι ανεμιστήρα
Βίδα περιβλήματος (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]
Ε
Ε
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8Επιθεώρηση / συντήρηση
Επιθεώρηση / Συντήρηση ηλεκτροκινητήρα
8.3.2 Διαδικασία

1. Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τον εξωτερικό ανεμιστήρα και τον κωδικοποιητή (βλέπε
κεφάλαιο "Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και του
φρένου").

2. Αφαιρέστε το καπάκι της φλάντζας ή το καπάκι του ανεμιστήρα [23] και τον
ανεμιστήρα [21].

3. Αφαιρέστε τις βίδες εξαγωνικής κεφαλής [17] από τη φωλιά εδράνου Α [5] και τη
φωλιά εδράνου Β [19] και λύστε το στάτορα [18] από τη φωλιά εδράνου Α.

4. Σε ηλεκτροκινητήρες με φρένο BM/BMG:
– Ανοίξτε το κουτί συνδεσμολογίας και αποσυνδέστε το καλώδιο του φρένου από

τον ανορθωτή.
– Σπρώξτε το οπίσθιο μπρακέτο στήριξης του ηλεκτροκινητήρα μαζί με το φρένο,

αποσπάστε τα από το στάτορα και βγάλτε τα προσεκτικά (εάν χρειαστεί,
οδηγήστε το καλώδιο του φρένου με σύρμα)

– Τραβήξτε το στάτορα προς τα πίσω κατά 3 ... 4 cm.
5. Οπτικός έλεγχος: Υπάρχει υγρασία ή λάδι στο εσωτερικό του στάτορα;

– Εάν όχι, συνεχίστε με το βήμα 9
– Εάν υπάρχει υγρασία, συνεχίστε με το βήμα 7
– Εάν υπάρχουν λάδια μηχανής, δώστε τον ηλεκτροκινητήρα για επισκευή σε ένα

ειδικευμένο συνεργείο
6. Εάν υπάρχει υγρασία στο εσωτερικό του στάτορα:

– Στους ηλεκτρομειωτήρες στροφών: Αποσυναρμολογήστε τον κινητήρα από τον
ηλεκτρομειωτήρα

– Στους ηλεκτροκινητήρες χωρίς μειωτήρα στροφών: Αφαιρέστε την εμπρόσθια
φλάντζα

– Αφαιρέστε το ρότορα [9].
7. Καθαρίστε την περιέλιξη, στεγνώστε την και ελέγξτε την ηλεκτρικά (βλέπε κεφάλαιο

"Προκαταρκτικές εργασίες").
8. Τοποθετήστε καινούρια ένσφαιρα ρουλεμάν [7], [12] (χρησιμοποιήστε μόνο

εγκεκριμένα ένσφαιρα ρουλεμάν – βλέπε κεφάλαιο "Επιτρεπτοί τύποι ένσφαιρων
ρουλεμάν")

9. Αντικαταστήστε την τσιμούχα [3] στη βάση εδράνων (πριν από τη συναρμολόγηση
θα πρέπει οι τσιμούχες να αλειφθούν με γράσο (Klüber Petamo GHY 133N))

10.Στεγανοποιήστε ξανά την έδραση του στάτορα (με "Hylomar L Spezial") και λιπάνετε
το δακτύλιο εγκοπής ή την τσιμούχα του λαβυρίνθου (DR63).

11.Τοποθετήστε τον ηλεκτροκινητήρα, το φρένο, τον πρόσθετο εξοπλισμό
12.Στη συνέχεια, ελέγξτε το μειωτήρα στροφών (Æ οδηγίες λειτουργίας μειωτήρα

στροφών).

ΚIΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Πριν από την έναρξη των εργασιών, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του

ηλεκτροκινητήρα και του φρένου και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε
ο ηλεκτροκινητήρας να μη μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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8.3.3 Αλλαγή της πλάκας προσαρμογής

Για την προστασία από τυχόν χαλάρωση, στους ηλεκτροκινητήρες μεγέθους 63 θα
πρέπει να ασφαλίσετε τις βίδες στερέωσης [3] της πλάκας προσαρμογής [1] με
κατάλληλο υλικό σταθεροποίησης όπως το "Loctite®" ή κάποιο παρεμφερές υλικό.

8.3.4 Αντικατάσταση της πλάκας ακροδεκτών σε ηλεκτροκινητήρες eDT / eDV

Κατά την αντικατάσταση της πλάκας ακροδεκτών [1], οι βίδες στερέωσης [2] θα πρέπει
να ασφαλίζονται από τυχόν χαλάρωση με τη βοήθεια του υγρού μέσου Loctite®.
Εκτός από το Loctite® μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης μια παρόμοια κόλλα με θερμική
αντοχή Ã 80 °C. 

8.3.5 Λίπανση της καστάνιας αντεπιστροφής
Η καστάνια αντεπιστροφής έχει λιπανθεί από το εργοστάσιο με το γράσο
αντιδιαβρωτικής προστασίας Mobil LBZ. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε ένα
διαφορετικό τύπο γράσου, βεβαιωθείτε ότι αυτό ανταποκρίνεται στην κατηγορία NLGI
00/000, με ιξώδες βασικού λαδιού 42 mm2/s στους 40 °C σε βάση σαπουνιού λιθίου και
ορυκτέλαιου. Η θερμοκρασία εφαρμογής κυμαίνεται από -50 °C έως +90 °C. Δείτε τον
παρακάτω πίνακα σχετικά με την απαιτούμενη ποσότητα γράσου.

[1]
[2]
[3]

Συστοιχία ακροδεκτών ελατηρίων
Πλάκα προσαρμογής
Κοχλίες

[2]

[3]

[1]

1271112075

[1]
[2]

Πλάκα ακροδεκτών
Βίδες στερέωσης

[1]

[2]

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

Γράσο [g] 9 15 15 20 45 80
Ε
Ε
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8Επιθεώρηση / συντήρηση
Εργασίες επιθεώρησης / συντήρησης του φρένου BC
8.4 Εργασίες επιθεώρησης / συντήρησης του φρένου BC

[1] Κινητήρας [10] Κέλυφος [19] Ανεμιστήρας

[2] Ενδιάμεσος δακτύλιος [11] Δακτύλιος εγκοπής [20] Δακτύλιος ασφάλισης

[3] Πολύσφηνο [12] Ακέφαλη βίδα (2x) [21] Βίδα περιβλήματος (4x)

[4] Δίσκος φρένου [13] Παξιμάδια (2x) [22] Καπάκι ανεμιστήρα

[5] Πλάκα πίεσης [14] Πείρος ελατηρίου [23] Χειρομοχλός

[6] Δίσκος απόσβεσης [15] Μοχλός αποσύμπλεξης [24a] Ακέφαλη βίδα (3x)

[7] Μαγνητικό σώμα [16] Κωνικό ελατήριο (2x) [24b] Κόντρα ελατήριο (3x)

[8] Εξαγωνικό παξιμάδι (3x) [17] Παξιμάδι ρύθμισης (2x) [24c] Δακτύλιος πίεσης (3x)

[9] Ελατήριο φρένου [18] Δακτύλιος ασφάλισης

[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]
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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8.4.1 Φρένο BC, ρύθμιση του διάκενου λειτουργίας

1. Τα παρακάτω εξαρτήματα πρέπει να αφαιρεθούν (ή να αντικατασταθούν αν έχουν
φθαρεί):
– Καπάκι ανεμιστήρα [22], δακτύλιος συγκράτησης [20], ανεμιστήρας [19],

δακτύλιος συγκράτησης [18], ρυθμιστικά παξιμάδια [17], κωνικά ελατήρια [16],
μοχλός αποσύμπλεξης [15], παξιμάδια [13], αμφικόχλια [12], δακτύλιος εγκοπής
[11], κάλυμμα [10]

– Κατά την αποσύνδεση του καλύμματος του περιβλήματος [10] προσέξτε να μην
πάθει ζημιά το διάκενο ανάφλεξης 

2. Καθαρίστε τα θρύμματα.
3. Σφίξτε προσεκτικά τα εξαγωνικά παξιμάδια [8].

– Ομοιόμορφα, μέχρι να αισθανθείτε μια μικρή αντίσταση (που σημαίνει: Διάκενο
λειτουργίας = 0)

4. Ξεβιδώστε τα εξαγωνικά παξιμάδια.
– Κατά περίπου 120° (που σημαίνει: ρυθμισμένο διάκενο λειτουργίας)

5. Συναρμολογήστε πάλι τα παρακάτω εξαρτήματα που έχετε αφαιρέσει:
– Κάλυμμα περιβλήματος [10] (Προσοχή: Κατά την τοποθέτηση το διάκενο

ανάφλεξης πρέπει να είναι άθικτο, καθαρό και χωρίς σκουριά)
– Δακτύλιος εγκοπής [11], αμφικόχλια [12], παξιμάδια [13], μοχλός αποσύμπλεξης

[15], κωνικά ελατήρια [16]
6. Για φρένο με χειροκίνητη διάταξη αποσύμπλεξης: Με τα ρυθμιστικά παξιμάδια [17]

ρυθμίστε την κατά μήκος ανοχή "s" ανάμεσα στα κωνικά ελατήρια [16] (εντελώς
πιεσμένα) και στα παξιμάδια (Æ επόμενο σχήμα).

Σημαντικό: Η κατά μήκος ανοχή "s" είναι απαραίτητη, έτσι ώστε, καθώς
φθείρεται το υλικό τριβής του φρένου, η πλάκα πίεσης να μπορεί να
πλησιάζει. Διαφορετικά, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ασφαλές φρενάρισμα.

7. Τοποθετήστε πάλι τον ανεμιστήρα [19] και το καπάκι [22].

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Πριν από την έναρξη των εργασιών, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του

ηλεκτροκινητήρα και του φρένου και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε
ο ηλεκτροκινητήρας να μη μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!

Φρένο Ανοχή κατά μήκος s [mm]

BC05 1.5

BC2 2

s

Ε
Ε
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8Επιθεώρηση / συντήρηση
Εργασίες επιθεώρησης / συντήρησης του φρένου BC
8.4.2 Αλλαγή της ροπής φρεναρίσματος BC
Μπορείτε να αλλάξετε τη ροπή φρεναρίσματος κλιμακωτά (βλέπε κεφάλαιο
"Παραγόμενο έργο τριβής, διάκενο λειτουργίας, ροπές πέδησης των φρένων BMG 05-8,
BC"):
• Τοποθετώντας διαφορετικά ελατήρια.
• Μεταβάλλοντας τον αριθμό των ελατηρίων φρένου.

1. Τα παρακάτω εξαρτήματα πρέπει να αφαιρεθούν (ή να αντικατασταθούν αν έχουν
φθαρεί):
– Καπάκι ανεμιστήρα [22], δακτύλιος συγκράτησης [20], ανεμιστήρας [19],

δακτύλιος συγκράτησης [18], ρυθμιστικά παξιμάδια [17], κωνικά ελατήρια [16],
μοχλός αποσύμπλεξης [15], παξιμάδια [13], αμφικόχλια [12], δακτύλιος εγκοπής
[11], κάλυμμα [10]

– Κατά την αποσύνδεση του καλύμματος του περιβλήματος [10] προσέξτε να μην
πάθει ζημιά το διάκενο ανάφλεξης 

2. Καθαρίστε τα θρύμματα.
3. Λύστε τα εξαγωνικά παξιμάδια [8] και τραβήξτε το σώμα του πηνίου [7] κατά περίπου

70 mm (προσοχή στο καλώδιο του φρένου).
4. Αντικαταστήστε ή προσθέστε ελατήρια φρένου [9].

– Τοποθετήστε τα ελατήρια του φρένου συμμετρικά
5. Τοποθετήστε το σώμα πηνίου και τα εξαγωνικά παξιμάδια.

– Ταυτόχρονα τακτοποιήστε το καλώδιο φρένου στο θάλαμο πίεσης.
6. Ξεβιδώστε τα εξαγωνικά παξιμάδια.

– Κατά περίπου 120° (που σημαίνει: ρυθμισμένο διάκενο λειτουργίας)
7. Συναρμολογήστε πάλι τα παρακάτω εξαρτήματα που έχετε αφαιρέσει:

– Κάλυμμα περιβλήματος [10] (Προσοχή: Κατά την τοποθέτηση το διάκενο
ανάφλεξης πρέπει να είναι άθικτο, καθαρό και χωρίς σκουριά)

– Δακτύλιος εγκοπής [11], αμφικόχλια [12], παξιμάδια [13], μοχλός αποσύμπλεξης
[15], κωνικά ελατήρια [16]

ΚIΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Πριν από την έναρξη των εργασιών, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του

ηλεκτροκινητήρα και του φρένου και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε
ο ηλεκτροκινητήρας να μη μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
 85



8 πιθεώρηση / συντήρηση
ργασίες επιθεώρησης / συντήρησης του φρένου BC

86
8. Για φρένο με χειροκίνητη διάταξη αποσύμπλεξης: Με τα ρυθμιστικά παξιμάδια [17]
ρυθμίστε την κατά μήκος ανοχή "s" ανάμεσα στα κωνικά ελατήρια [16] (εντελώς
πιεσμένα) και στα παξιμάδια (Æ επόμενο σχήμα).

Σημαντικό: Η κατά μήκος ανοχή "s" είναι απαραίτητη, έτσι ώστε, καθώς
φθείρεται το υλικό τριβής του φρένου, η πλάκα πίεσης να μπορεί να
πλησιάζει. Διαφορετικά, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ασφαλές φρενάρισμα.

9. Τοποθετήστε πάλι τον ανεμιστήρα [19] και το καπάκι [22].

259730827

Φρένο Ανοχή κατά μήκος s [mm]

BC05 1.5

BC2 2

s

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
• Η σταθερή διάταξη χειροκίνητης αποσύμπλεξης έχει ήδη απελευθερωθεί όταν

πιέζοντας τον πείρο γίνεται αισθητή μια αντίσταση.
• Τη διάταξη χειροκίνητης αποσύμπλεξης και αυτόματης επαναφοράς μπορείτε να

την ανοίξετε με κανονική πίεση του χεριού.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Σε ηλεκτροκινητήρες με φρένο χειροκίνητης αποσύμπλεξης και αυτόματης
επαναφοράς, ο χειρομοχλός πρέπει να αφαιρεθεί μετά την έναρξη της λειτουργίας! Για
τη φύλαξή του υπάρχει ένα στήριγμα εξωτερικά στο περίβλημα του κινητήρα.
Ε
Ε
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8.4.3 Φρένα BMG, BM για ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας II3G/II3D

Φρένο BMG05-8, 
BM15

[1] Ηλεκτροκινητήρας 
με φωλιά φρένου

[10a] Ακέφαλη βίδα (3x) [15] Μπρακέτο αποσύμπλεξης 
φρένου με χειρομοχλό

[2] Πολύσφηνο [10b] Κόντρα ελατήριο (3x) [16] Ακέφαλη βίδα (2x)
[3] Δακτύλιος ασφάλισης [10c] Δακτύλιος πίεσης (3x) [17] Κωνικό ελατήριο (2x)
[4] Δίσκος Niro

(μόνο στον τύπο BMG 05-4)
[10e] Εξαγωνικό παξιμάδι (3x) [18] Εξαγωνικό παξιμάδι (2x)

[5] Λαστιχένιο κολάρο 
στεγανοποίησης

[11] Ελατήριο φρένου [19] Ανεμιστήρας

[6] Δακτυλιοειδές ελατήριο [12] Μαγνητικό σώμα [20] Δακτύλιος ασφάλισης
[7] Δίσκος φρένου [13] στον τύπο BMG: 

Φλάντζα συναρμογής
[21] Καπάκι ανεμιστήρα

[8] Πλάκα πίεσης στον τύπο BM: 
Δακτύλιος εγκοπής

[22] Κοχλίας εξαγωνικής 
κεφαλής (4x)

[9] Πλάκα απόσβεσης 
(μόνο για τον τύπο BMG)

[14] Πείρος ελατηρίου [23] Σύρμα σύσφιξης

[24] Χειρομοχλός

[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]
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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Φρένα BM30-62

8.4.4 Επιθεώρηση του φρένου, ρύθμιση του διάκενου λειτουργίας

1. Αφαιρέστε:
– Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τον εξωτερικό ανεμιστήρα και τον κωδικοποιητή (βλέπε

κεφάλαιο "Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και
του φρένου").

– Το καπάκι της φλάντζας ή του ανεμιστήρα [21].
2. Μετακινήστε το ελαστικό κολάρο [5], αφού χαλαρώστε το σφιγκτήρα και αφαιρέστε

τα θρύμματα.

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

[7b]

Πολύσφηνο
Δακτύλιος ασφάλισης
Ελαστικό κολάρο 
στεγανοποίησης
Δακτυλιοειδές ελατήριο
Δίσκος φρένου
Μόνο στα φρένα BM32, BM62:
Στατικός δίσκος φρένου, 
δακτυλιοειδές ελατήριο, 
δίσκος φρένου

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

Πλάκα πίεσης
Ακέφαλη βίδα (3x)
Χιτώνιο ρύθμισης (3x)
Εξαγωνικό παξιμάδι (3x)
Ελατήριο φρένου
Μαγνητικό σώμα
Δακτύλιος εγκοπής
Πείρος ελατηρίου

[15]

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

Μπρακέτο αποσύμπλεξης 
φρένου με χειρομοχλό
Ακέφαλη βίδα (2x)
Κωνικό ελατήριο (2x)
Εξαγωνικό παξιμάδι (2x)
Ανεμιστήρας
Δακτύλιος ασφάλισης
Σύρμα σύσφιξης
Χειρομοχλός

[2] [3]
[5]

[6]
[7]

[7b]

[11]
[8]

[12]
[13]

[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]

[20]

[10]

a

d

e

[23]

[23]

[24]

ΚIΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Πριν από την έναρξη των εργασιών, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του

ηλεκτροκινητήρα και του φρένου και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε ο
ηλεκτροκινητήρας να μη μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!
Ε
Ε
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3. Ελέγξτε το δίσκο του φρένου [7, 7b].
Το υλικό τριβής του φρένου υπόκειται σε φθορές. Το πάχος του δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να μειωθεί πέρα από την αναφερόμενη ελάχιστη τιμή. Για να μπορείτε να
υπολογίσετε τη φθορά από τότε που έγινε η τελευταία συντήρηση, στους
καινούργιους δίσκους φρένων αναγράφεται το πάχος.

Αντικαταστήστε τους δίσκους φρένων, όταν φτάσουν στο ελάχιστο πάχος του δίσκου
φρένων (βλέπε ενότητα "Αντικατάσταση δίσκου φρένων BMG05-8, BM15-62").

4. Σε φρένο BM30-62: Λύστε το χιτώνιο ρύθμισης [10d] περιστρέφοντάς το προς την
κατεύθυνση της φωλιάς εδράνου.

5. Μετρήστε το διάκενο A (Æ επόμενο σχήμα)
(χρησιμοποιήστε φίλερ και πραγματοποιήστε μετρήσεις σε τρία σημεία ανά 120°).
– Στα φρένα BM, ανάμεσα στην πλάκα πίεσης [8] και στο σώμα πηνίου [12].
– Στα φρένα BMG, ανάμεσα στην πλάκα πίεσης [8] και στην πλάκα απόσβεσης [9]

6. Σφίξτε τα εξαγωνικά παξιμάδια [10e].
– Μέχρι να ρυθμιστεί σωστά το διάκενο λειτουργίας (βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά

χαρακτηριστικά")
– Στα φρένα BM30-62, μέχρι το διάκενο λειτουργίας να γίνει = 0,25 mm.

7. Σε φρένο BM30-62: Σφίξτε τα χιτώνια ρύθμισης
– Πάνω στο σώμα πηνίου του φρένου.
– Μέχρι να ρυθμιστεί σωστά το διάκενο λειτουργίας (βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά

χαρακτηριστικά")
8. Τοποθετήστε ξανά το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης και βάλτε στη θέση τους τα

εξαρτήματα που αφαιρέσατε.

Τύπος κινητήρα Τύπος Φρένου Ελάχιστο πάχος 
δίσκου φρένου

εργοστασιακή νέα 
κατάσταση

[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

Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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8.4.5 Αντικατάσταση του δίσκου του φρένου BMG
Κατά την τοποθέτηση καινούριου δίσκου φρένου, (στα φρένα BMG05-4 Â 9 mm, στα
φρένα BMG8-BMG62 Â 10 mm), επιθεωρήστε και τα υπόλοιπα εξαρτήματα που έχετε
αφαιρέσει και, εάν χρειαστεί, τοποθετήστε καινούρια.

1. Αφαιρέστε:
– Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τον εξωτερικό ανεμιστήρα και τον κωδικοποιητή (βλέπε

κεφάλαιο "Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και
του φρένου").

– Το καπάκι της φλάντζας ή του ανεμιστήρα [21], το δακτύλιο συγκράτησης [20] και
τον ανεμιστήρα [19].

2. Αφαιρέστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης [5], τη διάταξη χειροκίνητου
αερισμού:
– Παξιμάδια συγκράτησης [18], τα κωνικά σπειροειδή ελατήρια [17], τις ακέφαλες

βίδες [16], το μοχλό αποσύμπλεξης [15], 
3. Λύστε τα εξαγωνικά παξιμάδια [10e], τραβήξτε προσεκτικά και αποσπάστε το σώμα

του πηνίου [12] (προσοχή στο καλώδιο του φρένου!) και αφαιρέστε τα ελατήρια του
φρένου [11]

4. Αφαιρέστε τους δίσκους απόσβεσης [9], οπλισμού [8] και φρένου [7, 7b] και
καθαρίστε τα εξαρτήματα του φρένου.

5. Τοποθετήστε τον καινούριο δίσκο φρένου
6. Τοποθετήστε ξανά τα εξαρτήματα του φρένου

– Εκτός από το ελαστικό κολάρο, τον ανεμιστήρα και το καπάκι του ανεμιστήρα,
ρυθμίστε το διάκενο λειτουργίας (Æ ενότητα "Επιθεώρηση φρένου BMG05-8,
BM30-62, ρύθμιση διάκενου", σημεία 4 έως 7)

7. Για φρένο με χειροκίνητη διάταξη αποσύμπλεξης: Με τα ρυθμιστικά παξιμάδια [18]
ρυθμίστε την κατά μήκος ανοχή "s" ανάμεσα στα κωνικά ελατήρια [17] (εντελώς
πιεσμένα) και στα παξιμάδια (Æ επόμενο σχήμα).

Σημαντικό: Η κατά μήκος ανοχή "s" είναι απαραίτητη, έτσι ώστε, καθώς
φθείρεται το υλικό τριβής του φρένου, η πλάκα πίεσης να μπορεί να
πλησιάζει. Διαφορετικά, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ασφαλές φρενάρισμα.

8. Εφαρμόστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης και τοποθετήστε πάλι τα
αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα.

ΚIΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Πριν από την έναρξη των εργασιών, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του

ηλεκτροκινητήρα και του φρένου και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε
ο ηλεκτροκινητήρας να μη μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!

Φρένο Ανοχή κατά μήκος s [mm]

BMG05-1 1.5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

Ε
Ε
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8.4.6 Αλλαγή της ροπής φρεναρίσματος
Μπορείτε να αλλάξετε τη ροπή φρένου σε βήματα (βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά
χαρακτηριστικά")
• Τοποθετώντας διαφορετικά ελατήρια.
• Μεταβάλλοντας τον αριθμό των ελατηρίων φρένου.

1. Αφαιρέστε:
– Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τον εξωτερικό ανεμιστήρα και τον κωδικοποιητή (βλέπε

κεφάλαιο "Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και
του φρένου").

– Το καπάκι της φλάντζας ή του ανεμιστήρα [21], το δακτύλιο συγκράτησης [20] και
τον ανεμιστήρα [19].

2. Αφαιρέστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης [5], τη διάταξη χειροκίνητου
αερισμού:
– Παξιμάδια συγκράτησης [18], τα κωνικά σπειροειδή ελατήρια [17], τις ακέφαλες

βίδες [16], το μοχλό αποσύμπλεξης [15], 
3. Χαλαρώστε τα εξαγωνικά παξιμάδια [10e] και τραβήξτε και αποσπάστε το σώμα του

πηνίου [12]
– Κατά περίπου 50 mm (Προσοχή: κίνδυνος ζημιάς στο καλώδιο φρένων!)

4. Αντικαταστήστε ή προσθέστε ελατήρια φρένου [11].
– Τοποθετήστε τα ελατήρια του φρένου συμμετρικά

5. Τοποθετήστε ξανά τα εξαρτήματα του φρένου
– Εκτός από το ελαστικό κολάρο, τον ανεμιστήρα και το καπάκι του ανεμιστήρα,

ρυθμίστε το διάκενο λειτουργίας (βλέπε κεφάλαιο "Επιθεώρηση φρένου BMG05-
8, BM15-62", σημεία 5 έως 8).

ΚIΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Πριν από την έναρξη των εργασιών, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του

ηλεκτροκινητήρα και του φρένου και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε
ο ηλεκτροκινητήρας να μη μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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6. Για φρένο με χειροκίνητη διάταξη αποσύμπλεξης: Από τα παξιμάδια συγκράτησης
[18] ρυθμίστε την κατά μήκος ανοχή "s" ανάμεσα στα κωνικά ελατήρια [17] (εντελώς
πιεσμένα) και στα παξιμάδια (βλέπε επόμενη εικόνα)

Σημαντικό: Η κατά μήκος ανοχή "s" είναι απαραίτητη, έτσι ώστε, καθώς
φθείρεται το υλικό τριβής του φρένου, η πλάκα πίεσης να μπορεί να
πλησιάζει. Διαφορετικά, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ασφαλές φρενάρισμα.

7. Εφαρμόστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης και τοποθετήστε πάλι τα
αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα.

Φρένο Ανοχή κατά μήκος s [mm]

BMG05-1 1.5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Μετά από πολλές επανασυναρμολογήσεις, αντικαταστήστε τα παξιμάδια συγκράτησης
[18] και τα εξαγωνικά παξιμάδια [10e]!
Ε
Ε
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8.5 Εργασίες επιθεώρησης / συντήρησης των φρένων BMG, BM
8.5.1 Φρένα BMG, BM για ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας II3G/II3D
Φρένο BMG05-8, 
BM15

[1]

[2]
[3]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]

Ηλεκτροκινητήρας με φωλιά 
εδράνου φρένου
Πολύσφηνο
Δακτύλιος ασφάλισης
Λαστιχένιο κολάρο 
στεγανοποίησης
Δακτυλιοειδές ελατήριο
Δίσκος φρένου 
Πλάκα πίεσης
Δίσκος απόσβεσης 
(μόνο για τον τύπο BMG)

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

[14]

Ακέφαλη βίδα (3x)
Κόντρα ελατήριο (3x)
Δακτύλιος πίεσης (3x)
Εξαγωνικό παξιμάδι (3x)
Ελατήριο φρένου
Σώμα πηνίου
στον τύπο BMG: 
Δακτύλιος στεγανοποίησης
στον τύπο BM: 
Δακτύλιος εγκοπής
Πείρος ελατηρίου

[15]

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

[23]
[24]

Μπρακέτο αποσύμπλεξης 
φρένου με χειρομοχλό
Ακέφαλη βίδα (2x)
Κωνικό ελατήριο (2x)
Εξαγωνικό παξιμάδι (2x)
Ανεμιστήρας
Δακτύλιος ασφάλισης
Καπάκι ανεμιστήρα
Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής 
(4x)
Σύρμα σύσφιξης
Χειρομοχλός

[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]
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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Φρένα BM30-62

8.5.2 Επιθεώρηση του φρένου, ρύθμιση του διάκενου λειτουργίας

1. Αφαιρέστε:
– Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τον εξωτερικό ανεμιστήρα και τον κωδικοποιητή (βλέπε

κεφάλαιο "Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και
του φρένου").

– Το καπάκι της φλάντζας ή του ανεμιστήρα [21].
2. Μετακινήστε το ελαστικό κολάρο [5], αφού χαλαρώστε το σφιγκτήρα και αφαιρέστε

τα θρύμματα.

[2]
[3]
[5]

[6]
[7]
[7b]

Πολύσφηνο
Δακτύλιος ασφάλισης
Ελαστικό κολάρο 
στεγανοποίησης
Δακτυλιοειδές ελατήριο
Δίσκος φρένου
Μόνο στα φρένα BM32, BM62:
Στατικός δίσκος φρένου, 
δακτυλιοειδές ελατήριο,
Δίσκος φρένου

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

Πλάκα πίεσης
Ακέφαλη βίδα (3 τεμάχια)
Χιτώνιο ρύθμισης (3x)
Εξαγωνικό παξιμάδι (3x)
Ελατήριο φρένου
Μαγνητικό σώμα
Δακτύλιος εγκοπής
Πείρος ελατηρίου

[15]

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

Μπρακέτο αποσύμπλεξης 
φρένου με χειρομοχλό
Ακέφαλη βίδα (2x)
Κωνικό ελατήριο (2x)
Εξαγωνικό παξιμάδι (2x)
Ανεμιστήρας
Δακτύλιος ασφάλισης
Σύρμα σύσφιξης
Χειρομοχλός

[2] [3]
[5]

[6]
[7]

[7b]

[11]
[8]

[12]
[13]

[14]
[15]

[16]
[17]

[18]
[19]

[20]

[10]

a

d

e

[23]

[23]

[24]

ΚIΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Πριν από την έναρξη των εργασιών, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του

ηλεκτροκινητήρα και του φρένου και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε
ο ηλεκτροκινητήρας να μη μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!
Ε
Ε
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3. Ελέγξτε το δίσκο του φρένου [7, 7b].
Το υλικό τριβής του φρένου υπόκειται σε φθορές. Το πάχος του δεν πρέπει σε καμία
περίπτωση να μειωθεί πέρα από την αναφερόμενη ελάχιστη τιμή. Για να μπορείτε να
υπολογίσετε τη φθορά από τότε που έγινε η τελευταία συντήρηση, στους
καινούργιους δίσκους φρένων αναγράφεται το πάχος.

Αντικαταστήστε τους δίσκους φρένων, όταν φτάσουν στο ελάχιστο πάχος του δίσκου
φρένων (βλέπε ενότητα "Αντικατάσταση δίσκου φρένων BMG05-8, BM15-62").

4. Σε φρένο BM30-62: Λύστε το χιτώνιο ρύθμισης [10d] περιστρέφοντάς το προς την
κατεύθυνση της φωλιάς εδράνου.

5. Μετρήστε το διάκενο A (Æ επόμενο σχήμα)
(χρησιμοποιήστε φίλερ και πραγματοποιήστε μετρήσεις σε τρία σημεία ανά 120°).
– Στα φρένα BM, ανάμεσα στην πλάκα πίεσης [8] και στο σώμα πηνίου [12].
– Στα φρένα BMG, ανάμεσα στην πλάκα πίεσης [8] και στην πλάκα απόσβεσης [9]

6. Σφίξτε τα εξαγωνικά παξιμάδια [10e].
– Μέχρι να ρυθμιστεί σωστά το διάκενο λειτουργίας (βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά

χαρακτηριστικά")
– Στα φρένα BM30-62, μέχρι το διάκενο λειτουργίας να γίνει = 0,25 mm.

7. Σε φρένο BM30-62: Σφίξτε τα χιτώνια ρύθμισης
– Πάνω στο σώμα πηνίου του φρένου.
– Μέχρι να ρυθμιστεί σωστά το διάκενο λειτουργίας (βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά

χαρακτηριστικά")
8. Τοποθετήστε ξανά το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης και βάλτε στη θέση τους τα

εξαρτήματα που αφαιρέσατε.

Τύπος κινητήρα Τύπος Φρένου Ελάχιστο πάχος 
δίσκου φρένου

εργοστασιακή νέα 
κατάσταση

[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 Αντικατάσταση του δίσκου του φρένου BMG
Κατά την τοποθέτηση καινούριου δίσκου φρένου, (στα φρένα BMG05-4 Â 9 mm, στα
φρένα BMG8-BM62 Â 10 mm), επιθεωρήστε και τα υπόλοιπα εξαρτήματα που έχετε
αφαιρέσει και, εάν χρειαστεί, τοποθετήστε καινούρια.

1. Αφαιρέστε:
– Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τον εξωτερικό ανεμιστήρα και τον κωδικοποιητή (βλέπε

κεφάλαιο "Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και
του φρένου").

– Το καπάκι της φλάντζας ή του ανεμιστήρα [21], το δακτύλιο συγκράτησης [20] και
τον ανεμιστήρα [19].

2. Αφαιρέστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης [5], τη διάταξη χειροκίνητου
αερισμού:
– Παξιμάδια [18], κωνικά ελατήρια [17], ακέφαλες βίδες [16], μοχλός

αποσύμπλεξης [15], πείρος [14]
3. Λύστε τα εξαγωνικά παξιμάδια [10e], τραβήξτε προσεκτικά και αποσπάστε το σώμα

του πηνίου [12] (προσοχή στο καλώδιο του φρένου!) και αφαιρέστε τα ελατήρια του
φρένου [11]

4. Αφαιρέστε τους δίσκους απόσβεσης [9], οπλισμού [8] και φρένου [7, 7b] και
καθαρίστε τα εξαρτήματα του φρένου.

5. Τοποθετήστε τον καινούριο δίσκο φρένου
6. Τοποθετήστε ξανά τα εξαρτήματα του φρένου

– Εκτός από το ελαστικό κολάρο, τον ανεμιστήρα και το καπάκι του ανεμιστήρα,
ρυθμίστε το διάκενο λειτουργίας (Æ ενότητα "Επιθεώρηση φρένου BMG05-8,
BM30-62, ρύθμιση διάκενου", σημεία 4 έως 7)

7. Για φρένο με χειροκίνητη διάταξη αποσύμπλεξης: Με τα ρυθμιστικά παξιμάδια [18]
ρυθμίστε την κατά μήκος ανοχή "s" ανάμεσα στα κωνικά ελατήρια [17] (εντελώς
πιεσμένα) και στα παξιμάδια (Æ επόμενο σχήμα).

Σημαντικό: Η κατά μήκος ανοχή "s" είναι απαραίτητη, έτσι ώστε, καθώς
φθείρεται το υλικό τριβής του φρένου, η πλάκα πίεσης να μπορεί να
πλησιάζει. Διαφορετικά, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ασφαλές φρενάρισμα.

8. Εφαρμόστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης και τοποθετήστε πάλι τα
αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα.

ΚIΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Πριν από την έναρξη των εργασιών, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του

ηλεκτροκινητήρα και του φρένου και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε
ο ηλεκτροκινητήρας να μη μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!

Φρένο Ανοχή κατά μήκος s [mm]

BMG05-1 1.5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

Ε
Ε
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8.5.4 Αλλαγή της ροπής φρεναρίσματος
Μπορείτε να αλλάξετε τη ροπή φρένου σε βήματα (βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά
χαρακτηριστικά")
• Τοποθετώντας διαφορετικά ελατήρια.
• Μεταβάλλοντας τον αριθμό των ελατηρίων φρένου.

1. Αφαιρέστε:
– Εάν υπάρχει, αφαιρέστε τον εξωτερικό ανεμιστήρα και τον κωδικοποιητή (βλέπε

κεφάλαιο "Προκαταρκτικές εργασίες για τη συντήρηση του ηλεκτροκινητήρα και
του φρένου").

– Το καπάκι της φλάντζας ή του ανεμιστήρα [21], το δακτύλιο συγκράτησης [20] και
τον ανεμιστήρα [19].

2. Αφαιρέστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης [5], τη διάταξη χειροκίνητου
αερισμού:
– Παξιμάδια [18], κωνικά ελατήρια [17], ακέφαλες βίδες [16], μοχλός

αποσύμπλεξης [15], πείρος [14]
3. Χαλαρώστε τα εξαγωνικά παξιμάδια [10e] και τραβήξτε και αποσπάστε το σώμα του

πηνίου [12]
– Κατά περίπου 50 mm (Προσοχή: κίνδυνος ζημιάς στο καλώδιο φρένου!)

4. Αντικαταστήστε ή προσθέστε ελατήρια φρένου [11].
– Τοποθετήστε τα ελατήρια του φρένου συμμετρικά

5. Τοποθετήστε ξανά τα εξαρτήματα του φρένου
– Εκτός από το ελαστικό κολάρο, τον ανεμιστήρα και το καπάκι του ανεμιστήρα,

ρυθμίστε το διάκενο λειτουργίας (βλέπε κεφάλαιο "Επιθεώρηση φρένου BMG05-
8, BM15-62", σημεία 4 έως 7).

ΚIΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Πριν από την έναρξη των εργασιών, διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του

ηλεκτροκινητήρα και του φρένου και λάβετε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας ώστε
ο ηλεκτροκινητήρας να μη μπορεί να ενεργοποιηθεί κατά λάθος!
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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6. Για φρένο με χειροκίνητη διάταξη αποσύμπλεξης: Από τα παξιμάδια συγκράτησης
[18] ρυθμίστε την κατά μήκος ανοχή "s" ανάμεσα στα κωνικά ελατήρια [17] (εντελώς
πιεσμένα) και στα παξιμάδια (βλέπε επόμενη εικόνα)

Σημαντικό: Η κατά μήκος ανοχή "s" είναι απαραίτητη, έτσι ώστε, καθώς
φθείρεται το υλικό τριβής του φρένου, η πλάκα πίεσης να μπορεί να
πλησιάζει. Διαφορετικά, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί ασφαλές φρενάρισμα.

7. Εφαρμόστε το ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης και τοποθετήστε πάλι τα
αποσυναρμολογημένα εξαρτήματα.

Φρένο Ανοχή κατά μήκος s [mm]

BMG05-1 1.5

BMG2-8 2

BM15-62 2

s

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
Μετά από πολλές επανασυναρμολογήσεις, αντικαταστήστε τα παξιμάδια συγκράτησης
[18] και τα εξαγωνικά παξιμάδια [10e]!
Ε
Ε
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8.6 Εργασίες επιθεώρησης/συντήρησης στο μικροδιακόπτη
8.6.1 Βασική δομή μικροδιακόπτη στους τύπους DT(E)90 – DV(E)280 με BM(G)

1529021963
[49] Πλάκα πίεσης για μικροδιακόπτη [557] Μπουλόνι [560] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
[66] Ελαστικό κολάρο στεγανοποίησης 

για μικροδιακόπτη
[558] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [561] Ακέφαλη βίδα

[555] Μικροδιακόπτης [559] Φακοειδής βίδα [562] Ροδέλα
[556] Γωνία στερέωσης

[66] [49]

[560][561] [557]

[555]

[558]

[559]

[556]

[562]
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8.6.2 Εργασίες επιθεώρησης/συντήρησης στο μικροδιακόπτη για την επιτήρηση λειτουργίας

1. Ελέγξτε και, εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το διάκενο λειτουργίας σύμφωνα με το κεφάλαιο
"Επιθεώρηση φρένου, ρύθμιση διάκενου λειτουργίας" (Æ σελίδα 94). 

2. Βιδώστε τη βίδα εξαγωνικής κεφαλής [560] επάνω στον ενεργοποιητή [555] του
μικροδιακόπτη, ώσπου αυτός να αλλάξει θέση ενεργοποίησης (επαφές καφέ-μπλε
κλειστές). 
Για να μην υπάρχει κατά μήκος τζόγος στο σπείρωμα, κατά το βίδωμα εφαρμόστε τη
βίδα εξαγωνικής κεφαλής [561]. 

3. Ξεβιδώστε τη βίδα εξαγωνικής κεφαλής [560] ώσπου ο μικροδιακόπτης [555] να
επιστρέψει στην προηγούμενη θέση ενεργοποίησης (επαφές καφέ-μπλε ανοικτές). 

4. Για μεγαλύτερη ασφάλεια λειτουργίας, ξεβιδώστε τη βίδα εξαγωνικής κεφαλής [560]
ακόμα κατά 1/6 μιας περιστροφής (0,1 mm). 

5. Για να αποφύγετε μια αλλαγή της ρύθμισης, σφίξτε το εξαγωνικό παξιμάδι [561]
κρατώντας ταυτόχρονα κόντρα τη βίδα εξαγωνικής κεφαλής [560]. 

6. Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε πολλές φορές το φρένο και ελέγξτε αν
ο μικροδιακόπτης ανοίγει και κλείνει με ασφάλεια σε όλες τις θέσεις του άξονα του
κινητήρα. Για να ελεγχθεί αυτό, περιστρέψτε τον άξονα του κινητήρα πολλές φορές
με το χέρι. 

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Πριν από τις εργασίες αποσυνδέστε την τάση από τον κινητήρα και ασφαλίστε τον

από αθέλητη επανεκκίνηση!
• Τηρείτε ρητά τα ακόλουθα βήματα χειρισμού!
Ε
Ε
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8.6.3 Εργασίες επιθεώρησης/συντήρησης στο μικροδιακόπτη για την επιτήρηση της φθοράς

1. Ελέγξτε και, εάν χρειαστεί, ρυθμίστε το διάκενο λειτουργίας σύμφωνα με το κεφάλαιο
"Επιθεώρηση φρένου, ρύθμιση διάκενου λειτουργίας" (Æ σελίδα 94). 

2. Βιδώστε τη βίδα εξαγωνικής κεφαλής [560] επάνω στον ενεργοποιητή [555] του
μικροδιακόπτη, ώσπου αυτός να αλλάξει θέση ενεργοποίησης (επαφές καφέ-μπλε
κλειστές). 
Για να μην υπάρχει κατά μήκος τζόγος στο σπείρωμα, κατά το βίδωμα εφαρμόστε τη
βίδα εξαγωνικής κεφαλής [561]. 

3. Βιδώστε την βίδα εξαγωνικής κεφαλής [560] κατά μισή περιστροφή προς την
κατεύθυνση του μικροδιακόπτη [555].

4. Για να αποφύγετε μια αλλαγή της ρύθμισης, σφίξτε το εξαγωνικό παξιμάδι [561]
κρατώντας ταυτόχρονα κόντρα τη βίδα εξαγωνικής κεφαλής [560]. 

5. Όταν η φθορά των δίσκων φρένου φτάσει στην εφεδρική περιοχή, ο μικροδιακόπτης
γυρίζει στην προηγούμενη θέση ενεργοποίησης (επαφές καφέ-μπλε ανοικτές) και
ενεργοποιεί ένα ρελέ ή ένα σήμα. 

8.6.4 Εργασίες επιθεώρησης/συντήρησης στο μικροδιακόπτη για την επιτήρηση της λειτουργίας και
της φθοράς 

Με μοντάρισμα 2 μικροδιακοπτών στο φρένο μπορεί να υλοποιηθεί η επιτήρηση και των
δύο καταστάσεων. Σε αυτήν την περίπτωση ρυθμίστε πρώτα το μικροδιακόπτη για την
επιτήρηση της φθοράς και μετά το μικροδιακόπτη για την επιτήρηση της λειτουργίας.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Πριν από τις εργασίες αποσυνδέστε την τάση από τον κινητήρα και ασφαλίστε τον

από αθέλητη επανεκκίνηση!
• Τηρείτε ρητά τα ακόλουθα βήματα χειρισμού!
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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9 Βλάβες λειτουργίας
9.1 Βλάβες στον κινητήρα
Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση
Ο ηλεκτροκινητήρας δεν 
ξεκινά

Διακοπή στα καλώδια σύνδεσης Ελέγξτε και αποκαταστήστε τις συνδέσεις εάν χρειάζεται
Το φρένο δεν ανοίγει Æ Κεφάλαιο "Βλάβες στο φρένο"
Καμένη ασφάλεια Αντικαταστήστε την ασφάλεια
Έχει αποκριθεί η προστασία του κινητήρα Ελέγξτε εάν έχει ρυθμιστεί σωστά η προστασία του 

κινητήρα, αποκαταστήστε το σφάλμα
Ο διακόπτης προστασίας του ηλεκτροκινητήρα δεν 
ενεργοποιείται, σφάλμα στο σύστημα ελέγχου

Ελέγξτε το σύστημα ελέγχου προστασίας 
ηλεκτροκινητήρα, αποκαταστήστε τυχόν βλάβη εάν 
χρειάζεται.

Ο ηλεκτροκινητήρας δεν 
ξεκινά ή ξεκινά με δυσκολία

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι σχεδιασμένος για 
συνδεσμολογία τριγώνου, αλλά χρησιμοποιείται με 
συνδεσμολογία αστέρα

Διορθώστε το κύκλωμα

Η τάση και η συχνότητα αποκλίνουν σημαντικά από την 
τιμή ρύθμισής τους, τουλάχιστον κατά την εκκίνηση

Εξασφαλίστε καλύτερο σύστημα τροφοδοσίας. Ελέγξτε 
τη διατομή των καλωδίων σύνδεσης

Ο ηλεκτροκινητήρας δεν 
ξεκινά με συνδεσμολογία 
αστέρα, παρά μόνο με 
συνδεσμολογία τριγώνου

Η ροπή δεν είναι επαρκής με συνδεσμολογία αστέρα Ενεργοποιήστε απευθείας τη μονάδα, εάν το ρεύμα 
εισροής της συνδεσμολογίας τριγώνου δεν είναι 
υπερβολικά μεγάλο, διαφορετικά χρησιμοποιήστε 
μεγαλύτερο ηλεκτροκινητήρα ή ειδική έκδοση 
(επικοινωνήστε με τον SEW)

Πρόβλημα επαφής στο διακόπτη αστέρα-τριγώνου Αποκαταστήστε το πρόβλημα
Η κατεύθυνση περιστροφής 
δεν είναι σωστή

Ο ηλεκτροκινητήρας δεν έχει συνδεθεί σωστά Εναλλάξτε τις δύο φάσεις

Ο ηλεκτροκινητήρας βουίζει 
και παρουσιάζει μεγάλη 
κατανάλωση ρεύματος

Το φρένο δεν ανοίγει Æ Κεφάλαιο "Βλάβες στο φρένο"
Ελαττωματική περιέλιξη Ο κινητήρας πρέπει να σταλεί για επισκευή σε 

ειδικευμένο συνεργείο
Ο ρότορας τρίβεται

Καίγονται οι ασφάλειες 
ή πέφτει αμέσως ο 
διακόπτης προστασίας 
ηλεκτροκινητήρα

Βραχυκύκλωμα στον αγωγό Αποκαταστήστε το βραχυκύκλωμα
Βραχυκύκλωμα στον ηλεκτροκινητήρα Στείλτε τον ηλεκτροκινητήρα σε ειδικευμένο συνεργείο 

για επισκευή
Οι αγωγοί δεν έχουν συνδεθεί σωστά Διορθώστε το κύκλωμα
Σφάλμα γείωσης στον ηλεκτροκινητήρα Στείλτε τον ηλεκτροκινητήρα σε ειδικευμένο συνεργείο 

για επισκευή
Σημαντική απώλεια 
στροφών με φορτίο

Υπερφόρτωση Μετρήστε την ισχύ, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο 
ηλεκτροκινητήρα ή μειώστε το φορτίο εάν χρειαστεί

Πτώσεις τάσης Αυξήστε τις διατομές των καλωδίων σύνδεσης
Ο ηλεκτροκινητήρας 
θερμαίνεται υπερβολικά 
(μετρήστε τη θερμοκρασία)

Υπερφόρτωση Μετρήστε την ισχύ, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο 
ηλεκτροκινητήρα ή μειώστε το φορτίο εάν χρειαστεί

Ανεπαρκής ψύξη Διορθώστε την παροχή του αέρα ψύξης ή καθαρίστε τις 
διόδους του αέρα ψύξης. Επανατοποθετήστε τον 
ανεμιστήρα βεβιασμένης ψύξης, εάν χρειαστεί

Πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος Τηρήστε την επιτρεπόμενη περιοχή θερμοκρασιών
Χρησιμοποιείτε τον ηλεκτροκινητήρα με συνδεσμολογία 
τριγώνου και όχι με συνδεσμολογία αστέρα, όπως 
προβλέπεται

Διορθώστε το κύκλωμα

Χαλαρή επαφή στα καλώδια σύνδεσης (λείπει μία φάση) Αποκαταστήστε τη χαλαρή επαφή
Καμένη ασφάλεια Εντοπίστε και αποκαταστήστε την αιτία (δείτε 

παραπάνω), αντικαταστήστε την ασφάλεια
Η τάση τροφοδοσίας παρουσιάζει διακυμάνσεις 
μεγαλύτερες του 5 % από την ονομαστική τάση του 
ηλεκτροκινητήρα. Υψηλότερες τάσεις έχουν ιδιαίτερα 
δυσμενείς επιπτώσεις σε ηλεκτροκινητήρες με περιέλιξη 
χαμηλών στροφών, καθώς σ' αυτούς τους 
ηλεκτροκινητήρες η τιμή του ρεύματος χωρίς φορτίο είναι 
ήδη παραπλήσια με την τιμή του ονομαστικού ρεύματος, 
ακόμα κι όταν η τάση βρίσκεται στα κανονικά επίπεδα.

Προσαρμόστε τον ηλεκτροκινητήρα στην τάση 
τροφοδοσίας

Σημειώθηκε υπέρβαση της ονομαστικής λειτουργίας
(S1 έως S10, DIN 57530), π.χ. λόγω υπερβολικά υψηλής 
συχνότητας εκκίνησης

Προσαρμόστε την ονομαστική λειτουργία του 
ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με τις απαιτούμενες 
συνθήκες λειτουργίας και·αν χρειαστεί, καλέστε έναν 
ειδικό για να προσδιορίσει ποιος είναι ο σωστός 
ηλεκτρομειωτήρας

Υπερβολικός θόρυβος Τα ένσφαιρα ρουλεμάν συμπιέζονται, έχουν λερωθεί 
ή έχουν υποστεί ζημιά

Ευθυγραμμίστε ξανά τον ηλεκτροκινητήρα, επιθεωρήστε
το ένσφαιρο ρουλεμάν (Æ κεφ. "Επιτρεπόμενοι τύποι 
ένσφαιρων ρουλεμάν") και, εάν χρειαστεί, λιπάνετε 
(Æ κεφ. "Πίνακας λιπαντικών για έδρανα κύλισης σε 
κινητήρες SEW") ή αντικαταστήστε

Τα περιστρεφόμενα μέρη δονούνται. Αποκαταστήστε την αιτία, πιθανώς ελλιπής 
ζυγοστάθμιση

Ξένα σώματα στις διόδους του αέρα ψύξης Καθαρισμός των διόδων του αέρα ψύξης
Β
Β
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9Βλάβες λειτουργίας
Προβλήματα φρένου
9.2 Προβλήματα φρένου

9.3 Δυσλειτουργίες κατά τη λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας
Τα συμπτώματα που περιγράφονται στην ενότητα "Προβλήματα ηλεκτροκινητήρα"
μπορούν να παρουσιαστούν και κατά τη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα με μετατροπέα
συχνότητας. Σχετικά με τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν καθώς και για
πληροφορίες για την αντιμετώπιση τους ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του
μετατροπέα συχνότητας.

9.4 Εξυπηρέτηση πελατών
9.4.1 Εξυπηρέτηση πελατών

Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση

Το φρένο δεν ανοίγει Η τάση στη μονάδα ελέγχου του φρένου δεν 
είναι σωστή

Εφαρμόστε τη σωστή τάση

Βλάβη της μονάδας ελέγχου του φρένου Εγκαταστήστε καινούριο σύστημα ελέγχου φρένου, 
ελέγξτε την εσωτερική αντίσταση και τη μόνωση του 
πηνίου του φρένου, ελέγξτε το μηχανισμό 
εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας

Υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου 
διάκενου λειτουργίας λόγω φθοράς του 
θερμουίτ του φρένου

Μετρήστε και ρυθμίστε το διάκενο λειτουργίας

Πτώση τάσης κατά μήκος των καλωδίων 
σύνδεσης > 10 %

Εξασφαλίστε τη σωστή τάση στα καλώδια σύνδεσης, 
ελέγξτε τη διατομή των καλωδίων.

Ανεπαρκής ψύξη, υπερθέρμανση του φρένου Αντικαταστήστε τον ανορθωτή του φρένου τύπου BG με 
BGE

Το πηνίο φρένου παρουσιάζει σφάλμα 
interturn ή βραχυκύκλωμα σε ακάλυπτο 
αγώγιμο τμήμα του

Αντικαταστήστε ολόκληρο το φρένο μαζί με τη μονάδα 
ελέγχου φρένου (ειδικευμένο συνεργείο), ελέγξτε το 
μηχανισμό εκκίνησης/διακοπής λειτουργίας

Βλάβη ανορθωτή Αντικατάσταση ανορθωτή και πηνίου φρένου

Ο ηλεκτροκινητήρας δε 
φρενάρει

Το διάκενο λειτουργίας δεν είναι σωστό Μετρήστε και ρυθμίστε το διάκενο λειτουργίας

Το θερμουίτ του φρένου έχει φθαρεί Αντικαταστήστε ολόκληρο το δίσκο του φρένου

Η ροπή φρεναρίσματος δεν είναι σωστή Αλλαγή ροπής φρεναρίσματος (Æ κεφ. "Τεχνικά στοιχεία")
• Με βάση τον τύπο και τον αριθμό των ελατηρίων 

φρένου
• Φρένο BMG05: τοποθετώντας σώμα πηνίου φρένου 

του ίδιου σχεδίου με το φρένο BMG1
• Φρένο BMG2: τοποθετώντας σώμα πηνίου φρένου 

του ίδιου σχεδίου με το φρένο BMG4

Μόνο BM(G): Το διάκενο λειτουργίας είναι 
πολύ μεγάλο και τα ρυθμιστικά παξιμάδια 
ακουμπάνε τη χειροκίνητη διάταξη 
αποσύμπλεξης

Ρυθμίστε το διάκενο λειτουργίας και την κατά μήκος ανοχή 
της χειροκίνητης διάταξης αποσύμπλεξης

Μόνο BR03, BM(G): Η διάταξη χειροκίνητης 
αποσύμπλεξης φρένου δεν έχει ρυθμιστεί 
σωστά

Ρυθμίστε σωστά την κατά μήκος ανοχή της διάταξης 
χειροκίνητης αποσύμπλεξης φρένου μέσω των 
ρυθμιστικών παξιμαδιών

Το φρένο εμπλέκεται με 
χρονική υστέρηση

Διακοπή του φρένου στο κύκλωμα 
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)

Ενεργοποιήστε τα κυκλώματα συνεχούς (DC) και 
εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) (π.χ. BSR). Ανατρέξτε 
στο διάγραμμα συνδεσμολογίας

Θόρυβος στην περιοχή 
του φρένου

Φθορά των γραναζιών που προκλήθηκε από 
απότομους κραδασμούς κατά την εκκίνηση

Ελέγξτε τη μελέτη έργου

Παλμική ροπή εξαιτίας λανθασμένης 
ρύθμισης του μετατροπέα συχνότητας 

Ελέγξτε/διορθώστε τον μετατροπέα σύμφωνα με τις 
οδηγίες λειτουργίας

Αν χρειαστείτε τη βοήθεια του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, 
παρακαλούμε δώστε τις παρακάτω πληροφορίες:
• Δεδομένα που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης (πλήρη)
• Φύση και έκταση της βλάβης
• Η χρονική στιγμή και οι επικρατούσες συνθήκες κατά την εμφάνιση της βλάβης
• Εκτιμώμενη αιτία
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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10 Τεχνικά στοιχεία
10.1 Παραγόμενο έργο τριβής, διάκενο λειτουργίας, ροπές πέδησης των φρένων 

BMG05-8, BR03, BC 

Τύπος 
φρένου

για 
μέγεθος 
κινητήρ

α

Έργο τριβής
έως 

Συντήρηση

Διάκενο λειτουργίας Ρυθμίσεις ροπής φρένου

[mm] Ροπή
φρένου

Τύπος και αριθμός 
ελατηρίων φρένου

Κωδικός παραγγελίας 
ελατηρίων φρένου

[106 J] min.1)

1) Κατά τη ρύθμιση του διάκενου λειτουργίας προσέξτε: Μετά από μια δοκιμαστική λειτουργία μπορεί εξ αιτίας των ανοχών παραλληλίας
στο δίσκο του φρένου να προκύψουν αποκλίσεις της τάξης του ± 0,15 mm.

max. [Nm] κανονικά κόκκινο κανονικά κόκκινο

BMG052)

2) Στα φρένα BMG05: Εάν η μέγιστη ροπή φρεναρίσματος (5 Nm) δεν είναι επαρκής, μπορείτε να τοποθετήσετε το σώμα πηνίου του
φρένου 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) Στα φρένα BMG2: Εάν η μέγιστη ροπή φρεναρίσματος (20 Nm) δεν είναι επαρκής, μπορείτε να τοποθετήσετε το σώμα πηνίου του
φρένου 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
Τ
Π

P
i

f
kVA

Hz

n
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Παραγόμενο έργο τριβής, διάκενο λειτουργίας, ροπές πέδησης των φρένων BM15-62
10.2 Παραγόμενο έργο τριβής, διάκενο λειτουργίας, ροπές πέδησης των φρένων 
BM15-62

Τύπος 
φρένου

Για 
μέγεθος 
κινητήρα

Παραγόμενο 
έργο μέχρι 

τη 
συντήρηση

Διάκενο λειτουργίας Ρυθμίσεις ροπής φρένου

[mm] Ροπή 
φρένου

Είδος και αριθμός των 
ελατηρίων

Κωδικός παραγγελίας 
ελατηρίων

[106 J] min.1)

1) Κατά τη ρύθμιση του διάκενου λειτουργίας προσέξτε: Οι ανοχές παραλληλίας στο δίσκο του φρένου μπορεί να επιφέρουν αποκλίσεις
της τάξης του ± 0,15 mm μετά από μια δοκιμαστική λειτουργία.

max. [Nm] κανονικά κόκκινο κανονικά κόκκινο

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) Διπλό δισκόφρενο

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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f
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10.3 Επιτρεπόμενο παραγόμενο έργο του φρένου

Εάν χρησιμοποιείτε έναν κινητήρα με φρένο, θα πρέπει να ελέγξετε αν το φρένο είναι
εγκεκριμένο για την απαιτούμενη συχνότητα εκκινήσεων Z. Τα διαγράμματα που
ακολουθούν παρουσιάζουν το επιτρεπόμενο έργο Wmax ανά κύκλο σε διάφορα φρένα
και στροφές. Τα στοιχεία που αναφέρονται είναι ανάλογα προς την απαιτούμενη
συχνότητα εκκινήσεων Z σε εκκινήσεις/ώρα (1/h).
Βοήθεια για τον υπολογισμό του έργου φρεναρίσματος, βλέπε "Πρακτική εφαρμογή
τεχνολογίας ηλεκτροκινητήρων: Μελέτη ηλεκτροκινητήρων".

ΚΙΝΔΥΝΟΣ!
Κίνδυνος έκρηξης λόγω υπέρβασης του επιτρεπόμενου μεγίστου έργου πέδησης ανά
κύκλο φρεναρίσματος. 
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
• Το μέγιστο έργο ανά κύκλο φρεναρίσματος που παρουσιάζεται στις

χαρακτηριστικές καμπύλες, δεν πρέπει να ξεπεραστεί σε καμία περίπτωση, ακόμη
στο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης.
Τ
Ε

P
i

f
kVA

Hz

n
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Επιτρεπόμενο παραγόμενο έργο του φρένου
10.3.1 Κατηγορία II3D (BMG05 - BM62) και κατηγορία II2G (BC05 και BC2)

Εικόνα 6: Μέγιστο επιτρεπτό παραγόμενο έργο τριβής ανά εκκίνηση στις 3000 σ.α.λ.
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Εικόνα 7: Μέγιστο επιτρεπτό παραγόμενο έργο τριβής ανά εκκίνηση στις 1500 σ.α.λ.
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Επιτρεπόμενο παραγόμενο έργο του φρένου
Εικόνα 8: Μέγιστο επιτρεπτό παραγόμενο έργο τριβής ανά εκκίνηση στις 1000 σ.α.λ.
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Εικόνα 9: Μέγιστο επιτρεπτό παραγόμενο έργο τριβής ανά εκκίνηση στις 750 σ.α.λ.
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Επιτρεπόμενο παραγόμενο έργο του φρένου
10.3.2 Κατηγορία II3G (BMG05-BM62)

Εικόνα 10:Μέγιστο επιτρεπτό παραγόμενο έργο τριβής ανά εκκίνηση στις 3000 σ.α.λ.
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Εικόνα 11:Μέγιστο επιτρεπτό παραγόμενο έργο τριβής ανά εκκίνηση στις 1500 σ.α.λ.
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Επιτρεπόμενο παραγόμενο έργο του φρένου
Εικόνα 12:Μέγιστο επιτρεπτό παραγόμενο έργο τριβής ανά εκκίνηση στις 1000 σ.α.λ.
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Εικόνα 13:Μέγιστο επιτρεπτό παραγόμενο έργο τριβής ανά εκκίνηση στις 750 σ.α.λ.
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10.4 Ρεύματα λειτουργίας
Οι τιμές ρεύματος IH (ρεύμα συγκράτησης) που παρατίθενται στους πίνακες είναι οι
ενεργές τιμές (ρίζα του μέσου όρου των τετραγώνων, r.m.s.). Χρησιμοποιήστε μόνο
συσκευές που μετρούν ενεργές τιμές. Το ρεύμα ενεργοποίησης (ρεύμα επιτάχυνσης) IB
ρέει μόνο για μικρό χρονικό διάστημα (το πολύ 150 ms) κατά την αποσύμπλεξη του
φρένου ή κατά τις πτώσεις τάσης κάτω από το 70 % της ονομαστικής τάσης. Δεν ρέει
αυξημένο ρεύμα ενεργοποίησης όταν χρησιμοποιείται ανορθωτής φρένου BG ή εάν
υπάρχει άμεση τροφοδοσία συνεχούς τάσης – και τα δύο μπορούν να εφαρμοστούν
μόνο σε φρένα με μέγεθος μέχρι BMG4.

10.4.1 Φρένο BMG05-BMG4

BMG05 BMG1 BMG2 BMG4

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα 71/80 80 90/100 100

Μέγιστη ροπή πέδησης [Nm] 5 10 20 40

Θερμική απώλεια ισχύος [W] 32 36 40 50

Αναλογία ρεύματος 
ενεργοποίησης IB/IH

4 4 4 4

Ονομαστική τάση 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 Ρεύμα επιτάχυνσης - ρεύμα ενεργοποίησης σύντομης διάρκειας

IH Ενεργός (r.m.s.) τιμή ρεύματος συγκράτησης στον αγωγό τροφοδοσίας προς τον 
ανορθωτή φρένου SEW

IG Ένταση συνεχούς ρεύματος με τροφοδοσία συνεχούς τάσης

VN Ονομαστική τάση (εύρος ονομαστικών τάσεων)
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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10.4.2 Φρένο BMG8-BMG32/62

Υπόμνημα

BMG8 BM15 BM30/31, BM32/62

Μέγεθος κινητήρα 112/132S 132M-160M 160L-225

Μέγιστη ροπή πέδησης [Nm] 75 150 600

Θερμική απώλεια ισχύος [W] 65 95 120

Αναλογία ρεύματος εισροής 
IB/IH

6.3 7.5 8.5

Ονομαστική τάση UN BMG8 BM15 BM30/31, BM32/62

IH
[AAC]

IH
[AAC]

IH
[AAC]VAC VDC

24 2.771)

1) Συνεχές ρεύμα σε λειτουργία με 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 Ενεργός (r.m.s.) τιμή ρεύματος συγκράτησης στον αγωγό τροφοδοσίας προς τον 
ανορθωτή φρένου SEW

IB Ρεύμα επιτάχυνσης - ρεύμα ενεργοποίησης σύντομης διάρκειας

IG Ένταση συνεχούς ρεύματος όταν υπάρχει άμεση τροφοδοσία συνεχούς τάσης

VN Ονομαστική τάση (εύρος ονομαστικών τάσεων)
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10.4.3 Φρένα BC

Υπόμνημα

BC05 BC2

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα 71/80 90/100

Μέγιστη ροπή πέδησης [Nm] 7.5 30

Θερμική απώλεια ισχύος [W] 29 41

Λόγος ενεργοποίησης IB/IH 4 4

Ονομαστική τάση 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 Ενεργός (r.m.s.) τιμή ρεύματος συγκράτησης στον αγωγό τροφοδοσίας προς τον 
ανορθωτή φρένου SEW

IB Ρεύμα επιτάχυνσης - ρεύμα εισροής σύντομης διάρκειας

IG Ένταση συνεχούς ρεύματος με τροφοδοσία συνεχούς τάσης

VN Ονομαστική τάση (εύρος ονομαστικών τάσεων)
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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10.5 Μέγιστες επιτρεπόμενες εγκάρσιες δυνάμεις
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιτρεπόμενες εγκάρσιες δυνάμεις
(ανώτερη τιμή) και οι αξονικές δυνάμεις (κατώτερη τιμή) των τριφασικών
ηλεκτροκινητήρων με αντιεκρηκτική προστασία:

10.5.1 Μετατροπή εγκάρσιας δύναμης σε έκκεντρη άσκηση δύναμης
Όταν ηδύναμη ασκείται εκτός του κέντρου του ακραξονίου θα πρέπει οι επιτρεπόμενες
εγκάρσιες δυνάμεις να υπολογιστούν σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους. Η μικρότερη
από τις δύο τιμές FxL (ανάλογα με την ωφέλιμη διάρκεια ζωής των ρουλεμάν) και FxW
(ανάλογα με την αντοχή του άξονα) είναι η επιτρεπτή τιμή για την εγκάρσια δύναμη στη
θέση x. Σημειώστε ότι οι υπολογισμοί ισχύουν για Ma max.

FxL σύμφωνα με 
τη διάρκεια ζωής 
του εδράνου

FxW σύμφωνα με 
την αντοχή του 
άξονα

Μέγεθος
[σ.α.λ.]
Αριθμός 
πόλων

Επιτρεπόμενη εγκάρσια δύναμη FR [N]
Επιτρεπόμενη αξονική δύναμη FA [N]; FA_Έλξη = FA_Πίεση

Μέγεθος

63 71 80 90 100 112 132S
132M

L
132M

160M 160L 180 200 225 250
280

Κινητήρας 
με πέλματα 
στερέωσης

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

-
-

-
-

-
-

Κινητήρας 
με φλάντζα

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

-
-

1100
0

3000

1500
4

500
110

700
140

900
 200

1300
 250

1650
350

1750 
350

1900
350

2500
500

3200
 800

3900
 800

5600
1200

5900
3000

8700
3000

9000
2600

3000
2

400
70

500
100

650
130

900
180

1200
240

1200 
250

1300
260

1800
 400

2500
 600

2900
600

4300
1000

-
-

-
-

-
-

F F a
b x

NxL R= ×
+

[ ]

FR = Επιτρεπόμενη εγκάρσια δύναμη (x = l/2) [N]
x = Απόσταση από το περιλαίμιο του άξονα μέχρι το σημείο άσκησης της δύναμης [mm]
a, b, f = Σταθερές κινητήρα για τη μετατροπή της εγκάρσιας δύναμης [mm]
c = Σταθερά κινητήρα για τη μετατροπή της εγκάρσιας δύναμης [Nmm]

F c
f x

NxW =
+

[ ]
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10Τεχνικά στοιχεία
Μέγιστες επιτρεπόμενες εγκάρσιες δυνάμεις
Σταθερές κινητήρα 
για τη μετατροπή 
της εγκάρσιας 
δύναμης

2. Ακραξόνιο 
ηλεκτροκινητήρα

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη SEW-EURODRIVE σχετικά με την επιτρεπτή
καταπόνηση του 2ου ακραξονίου του ηλεκτροκινητήρα.

Εικόνα 14: Εγκάρσια δύναμη FX στην περίπτωση έκκεντρης εξάσκησης

l

l/2

x

F
R

F
x

F
A

d

l

l/2

x

F
Ra

F
x

F
A

d

R

Μέγεθος 
κατασκευής

a

[mm]

b

[mm]

c f

[mm]

d

[mm]

l

[mm]

2-πολική 
υποδοχή

[Nmm]

4-πολική 
υποδοχή

[Nmm]

6-πολική 
υποδοχή

[Nmm]

8-πολική 
υποδοχή

[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 εχνικά στοιχεία
πιτρεπόμενοι τύποι ένσφαιρων ρουλεμάν
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10.6 Επιτρεπόμενοι τύποι ένσφαιρων ρουλεμάν
10.6.1 Κατηγορία 2

10.6.2 Κατηγορία 3

Τύπος κινητήρα

Έδρανο Α
(ηλεκτροκινητήρας AC, 

ηλεκτροκινητήρας με φρένο)

Έδρανο Β
(κινητήρες με πέλματα, με φλάντζα, 

ηλεκτρομειωτήρες)

Ηλεκτρομειωτήρας
Κινητήρας με 
πέδιλο και 
φλάντζα

Τριφασικός 
ηλεκτροκινητήρας

Κινητήρας 
με φρένο

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 -

Τύπος κινητήρα

Έδρανο Α
(ηλεκτροκινητήρας AC, 

ηλεκτροκινητήρας με φρένο)

Έδρανο Β
(κινητήρες με πέλματα, με φλάντζα, 

ηλεκτρομειωτήρες)

Ηλεκτρομειωτήρας
Κινητήρας με 
πέδιλο και 
φλάντζα

Τριφασικός 
ηλεκτροκινητήρας

Κινητήρας 
με φρένο

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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11Δήλωση συμμόρφωσης
Ηλεκτροκινητήρες κατηγορίας 3G/3D/3GD, σειρά D(F)T(E)/D(F)V(E)
11 Δήλωση συμμόρφωσης
11.1 Ηλεκτροκινητήρες κατηγορίας 3G/3D/3GD, σειρά 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 ήλωση συμμόρφωσης
λεκτροκινητήρες/ηλεκτροκινητήρες με φρένο κατηγορίας 2GD/2G, σειρά eD(F)T, eD(F)V και BC
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11.2 Ηλεκτροκινητήρες/ηλεκτροκινητήρες με φρένο κατηγορίας 2GD/2G, σειρά 
eD(F)T, eD(F)V και 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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11Δήλωση συμμόρφωσης
Ηλεκτροκινητήρες/ηλεκτροκινητήρες με φρένο κατηγορίας 3D, σειρά C(F)T/C(F)V
11.3 Ηλεκτροκινητήρες/ηλεκτροκινητήρες με φρένο κατηγορίας 3D, σειρά 
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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P
i

f
kVA

Hz

n

123



11 ήλωση συμμόρφωσης
λεκτροκινητήρες / Ηλεκτροκινητήρες με φρένο κατηγορίας 2G, σειρά eD(F)R
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11.4 Ηλεκτροκινητήρες / Ηλεκτροκινητήρες με φρένο κατηγορίας 2G, σειρά 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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11Δήλωση συμμόρφωσης
Ηλεκτροκινητήρες/ηλεκτροκινητήρες με φρένο κατηγορίας 2D, σειρά eD(F)T, eD(F)V
11.5 Ηλεκτροκινητήρες/ηλεκτροκινητήρες με φρένο κατηγορίας 2D, σειρά 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 αράρτημα
δηγίες λειτουργίας και συντήρησης για εξωτερικό ανεμιστήρα WISTRO
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12 Παράρτημα
12.1 Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης για εξωτερικό ανεμιστήρα WISTRO

Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στις οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης
του εξωτερικού ανεμιστήρα WISTRO:

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ WISTRO ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ
ΣΕΙΡΑ IL 3D
betriebs.und.wartungsanleitung.d_ATEX.3D

Οι συσκευές WISTRO παραδίδονται κατά κανόνα έτοιμες για εγκατάσταση. Τα έδρανα έχουν σχεδιαστεί
ώστε να μην χρειάζονται συντήρηση για μια διάρκεια λειτουργίας 40.000 ωρών.
Σε περίπτωση μεγαλύτερης διάρκειας λειτουργίας, ο εξωτερικός ανεμιστήρας θα πρέπει να αντικαθίσταται με
μια νέα μονάδα ανεμιστήρα.

Βαθμός προστασίας IP66 κατά EN 60529, μέγιστη επιτρεπτή θερμοκρασία επιφάνειας 120 °C

Η συσκευή ικανοποιεί την ισχύουσα διάταξη ασφαλείας σχετικά με την προστασία επαφής των
κινούμενων μερών (DIN EN 294).

Πριν από την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι ο τροχός του ανεμιστήρα περιστρέφεται χωρίς προβλήματα και
τα πτερύγια του τροχού του ανεμιστήρα δεν έχουν υποστεί ζημιά και δεν έχουν παραμορφωθεί. Σε
διαφορετική περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ελλιπής ζυγοστάθμιση η οποία επηρεάζει αρνητικά τη
διάρκεια ζωής της συσκευής.

Η ηλεκτρική σύνδεση γίνεται ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας (μονοφασική ή τριφασική) σύμφωνα με το
σχέδιο σύνδεσης (παράρτημα 1). Το σχέδιο σύνδεσης είναι επίσης αποτυπωμένο ή κολλημένο στο κάλυμμα
του κουτιού συνδεσμολογίας. 
Οι ανεμιστήρες θα πρέπει κατά κανόνα να προστατεύονται μέσω του ενσωματωμένου αισθητήρα
θερμοκρασίας θετικού συντελεστή (PTC). 
Οι συσκευές εξωτερικού ανεμιστήρα επιτρέπεται να επιτηρούνται θερμικά μέσω του ενσωματωμένου PTC σε
συνδυασμό με μια κατάλληλη συσκευή διέγερσης ως αποκλειστική προστασία.
Τα μέγιστα επιτρεπτά ρεύματα παρατίθενται στον πίνακα "Περιοχή τάσης χρήσης-Σειρά IL" (παράρτημα 2). 

Μετά την εγκατάσταση πρέπει να διεξάγεται μια δοκιμαστική λειτουργία. Ταυτόχρονα βεβαιωθείτε ότι
η φορά περιστροφής του τροχού του ανεμιστήρα συμφωνεί με το βέλος φοράς περιστροφής στην εσωτερική
επιφάνεια του πλέγματος αναρρόφησης αέρα και συνεπώς πραγματοποιείται εμφύσηση προς τον κινητήρα
που πρέπει να ψυχθεί.
Προσοχή: Σε περίπτωση λανθασμένης φοράς περιστροφής, η ισχύς ψύξης είναι σημαντικά χαμηλότερη.
Υπάρχει κίνδυνος υπερθέρμανσης στο μέρος του μηχανήματος που πρέπει να ψύχεται.

Κατά τη λειτουργία βεβαιωθείτε ότι, ειδικά σε περιβάλλοντα που περιέχουν σκόνη, στα πτερύγια του
ανεμιστήρα δεν επικάθονται υπερβολική ποσότητα σκόνης, καθώς με τον τρόπο αυτό μπορεί επίσης να
δημιουργηθεί ελλιπής ζυγοστάθμιση η οποία μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Αυτό ισχύει
επίσης για περιβάλλοντα τα οποία περιέχουν σωματίδια όπως π.χ. στη βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου
ή επίσης σε τριβεία άνθρακα. Για αυτές τις περιπτώσεις ή παρόμοιες περιπτώσεις εφαρμογών συνιστάται
η χρήση ενός προστατευτικού καλύμματος. 
Η συναρμολόγηση ενός προστατευτικού καλύμματος μπορεί επίσης να γίνει σε διαφορετικό χρόνο
ξεβιδώνοντας τις τέσσερις φλαντζωτές βίδες (βίδες Instar), σπρώχνοντας τη γωνία στερέωσης και
σφίγγοντας πάλι ελαφρά τις βίδες. 
Η μετέπειτα συναρμολόγηση του προστατευτικού καλύμματος πρέπει να διεξαχθεί από εξειδικευμένο
προσωπικό και πρέπει να αξιολογηθεί και να καταγραφεί από ένα αρμόδιο άτομο.
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12Παράρτημα
Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης για εξωτερικό ανεμιστήρα WISTRO
12.1.1 Σχέδιο σύνδεσης εξωτερικού ανεμιστήρα VE (παράρτημα 1)

Ηλεκτρική σύνδεση, σειρά IL 3D

3À Õ 
Σύνδεση αστέρα

3À Ö 
Σύνδεση τριγώνου

3 À Ø (Ö)
Τρίγωνο Steinmetz

U1 (T1) = μαύρο V1 (T2) = ανοικτό μπλε W1 (T3) = καφέ
U2 (T4) = πράσινο V2 (T5) = λευκό W2 (T6) = κίτρινο

U2

PE L1L1L1L1

U1

V2 W2

L3L3L3L3L2L2L2L2

V1 W1

U1 V1 W1

W2 U2 V2

L1 L3L2

12

11

T1

T2

T1 T2

L3L3L3L3

U2 V2

L1L1L1L1

U1

L2L2L2L2

V1

W2

W1

U1 V1 W1

W2 U2 V2

L1 L3L2

12

11

T1

T2

PE T1 T2

U2 V2

L1

U1 V1

W2

W1

N

L N

C

C

U1 V1 W1

W2 U2 V2 12

11

T1

T2

PE T1 T2
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12.1.2 Περιοχή τάσης χρήσης εξωτερικού ανεμιστήρα VE (παράρτημα 2)

Περιοχή τάσης χρήσης, σειρά IL (κατά EN 60334)

Τρόπος 
λειτουργίας

Bg Διάμετρος 
ανεμιστήρα

Περιοχή τάσης Μέγιστο 
επιτρεπτό 
ρεύμα

Μέγιστη 
κατανάλωση 

ισχύος

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

50Hz 60Hz

1 À Ø (Ö) 63 118 230 – 277 230 – 277 0,11 38

71 132 230 277 230 – 277 0,12 41

80 150 230 – 277 230 – 277 0,13 44

90 169 230 – 277 230 – 277 0,25 88

100 187 230 – 277 230 – 277 0,28 88

112 210 230 – 277 230 – 277 0,31 107

132 250 230 – 277 230 – 277 0,59 185

160 – 200 300 230 – 277 –––––– 0,93 225

3 À Õ 63 118 380 – 500 380 – 575 0,06 32

71 132 380 – 500 380 – 575 0,06 33

80 156 380 – 500 380 – 575 0,06 34

90 169 380 – 500 380 – 575 0,16 90

100 187 380 – 500 380 – 575 0,16 93

112 210 380 – 500 380 – 575 0,16 94

132 250 380 – 500 380 – 575 0,24 148

160 – 200 300 380 – 500 380 – 575 0,51 280

3 À Ö 63 118 220 – 290 220 – 332 0,10 32

71 132 220 – 290 220 – 332 0,10 33

80 156 220 – 290 220 – 332 0,10 34

90 169 220 – 290 220 – 332 0,28 90

100 187 220 – 290 220 – 332 0,28 93

112 210 220 – 290 220 – 332 0,28 94

132 250 220 – 290 220 – 332 0,45 148

160 – 200 300 220 – 290 220 – 332 0,85 280

διπολική
Π
Ο
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12Παράρτημα
Οδηγίες λειτουργίας και συντήρησης για εξωτερικό ανεμιστήρα WISTRO
12.1.3 Δήλωση συμμόρφωσης EΕ: Εξωτερικός ανεμιστήρας 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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13 Λίστα διευθύνσεων
Germany

Headquarters
Production
Sales

Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal
P.O. Box
Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal

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

Service 
Competence 
Center

Central 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

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

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

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

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

South SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Domagkstraße 5
D-85551 Kirchheim (near München)

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

West SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Siemensstraße 1
D-40764 Langenfeld (near Düsseldorf)

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

Electronics SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
Ernst-Blickle-Straße 42 
D-76646 Bruchsal

Tel. +49 7251 75-1780
Fax +49 7251 75-1769
sc-elektronik@sew-eurodrive.de

Drive Service Hotline / 24 Hour Service +49 180 5 SEWHELP
+49 180 5 7394357

Additional addresses for service in Germany provided on request!

France

Production
Sales
Service

Haguenau SEW-USOCOME 
48-54, route de Soufflenheim 
B. P. 20185
F-67506 Haguenau Cedex 

Tel. +33 3 88 73 67 00 
Fax +33 3 88 73 66 00
http://www.usocome.com
sew@usocome.com

Production Forbach SEW-EUROCOME 
Zone Industrielle 
Technopôle Forbach Sud
B. P. 30269
F-57604 Forbach Cedex

Tel. +33 3 87 29 38 00

Assembly
Sales
Service

Bordeaux SEW-USOCOME 
Parc d'activités de Magellan
62, avenue de Magellan - B. P. 182
F-33607 Pessac Cedex

Tel. +33 5 57 26 39 00
Fax +33 5 57 26 39 09

Lyon SEW-USOCOME 
Parc d'Affaires Roosevelt
Rue Jacques Tati
F-69120 Vaulx en Velin

Tel. +33 4 72 15 37 00
Fax +33 4 72 15 37 15

Paris SEW-USOCOME 
Zone industrielle 
2, rue Denis Papin 
F-77390 Verneuil I'Etang

Tel. +33 1 64 42 40 80
Fax +33 1 64 42 40 88

Additional addresses for service in France provided on request!

Algeria

Sales Alger Réducom 
16, rue des Frères Zaghnoun
Bellevue El-Harrach
16200 Alger

Tel. +213 21 8222-84
Fax +213 21 8222-84
reducom_sew@yahoo.fr

Argentina

Assembly
Sales
Service

Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A.
Centro Industrial Garin, Lote 35
Ruta Panamericana Km 37,5
1619 Garin

Tel. +54 3327 4572-84
Fax +54 3327 4572-21
sewar@sew-eurodrive.com.ar
http://www.sew-eurodrive.com.ar
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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Australia

Assembly
Sales
Service

Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
27 Beverage Drive
Tullamarine, Victoria 3043

Tel. +61 3 9933-1000
Fax +61 3 9933-1003
http://www.sew-eurodrive.com.au
enquires@sew-eurodrive.com.au

Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD.
9, Sleigh Place, Wetherill Park 
New South Wales, 2164

Tel. +61 2 9725-9900
Fax +61 2 9725-9905
enquires@sew-eurodrive.com.au

Austria

Assembly
Sales
Service

Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. 
Richard-Strauss-Strasse 24
A-1230 Wien

Tel. +43 1 617 55 00-0
Fax +43 1 617 55 00-30
http://sew-eurodrive.at
sew@sew-eurodrive.at

Belarus

Sales Minsk SEW-EURODRIVE BY
RybalkoStr. 26
BY-220033 Minsk

Tel.+375 (17) 298 38 50
Fax +375 (17) 29838 50
sales@sew.by

Belgium

Assembly
Sales
Service

Brüssel SEW Caron-Vector
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.be
info@caron-vector.be

Service
Competence
Center

Industrial Gears SEW Caron-Vector
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

Antwerp SEW Caron-Vector
Glasstraat, 19
BE-2170 Merksem

Tel. +32 3 64 19 333
Fax +32 3 64 19 336
http://www.sew-eurodrive.be
service-antwerpen@sew-eurodrive.be

Brazil

Production
Sales
Service

Sao Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.
Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia 
Presidente Dutra Km 208
Guarulhos - 07251-250 - SP
SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496

Tel. +55 11 2489-9133
Fax +55 11 2480-3328
http://www.sew-eurodrive.com.br
sew@sew.com.br

Additional addresses for service in Brazil provided on request!

Bulgaria

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

Tel. +359 2 9151160
Fax +359 2 9151166
bever@fastbg.net

Cameroon

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

Tel. +237 33 431137
Fax +237 33 431137

Canada

Assembly
Sales
Service

Toronto SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 
210 Walker Drive 
Bramalea, Ontario L6T3W1

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

Vancouver SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD.
7188 Honeyman Street 
Delta. B.C. V4G 1 E2

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

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

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

Additional addresses for service in Canada provided on request!
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Chile

Assembly
Sales
Service

Santiago de 
Chile

SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.
Las Encinas 1295
Parque Industrial Valle Grande
LAMPA
RCH-Santiago de Chile
P.O. Box
Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile

Tel. +56 2 75770-00
Fax +56 2 75770-01
http://www.sew-eurodrive.cl
ventas@sew-eurodrive.cl

China

Production
Assembly
Sales
Service

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

Tel. +86 22 25322612
Fax +86 22 25322611
info@sew-eurodrive.cn
http://www.sew-eurodrive.cn

Assembly
Sales
Service

Suzhou SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.
333, Suhong Middle Road
Suzhou Industrial Park
Jiangsu Province, 215021

Tel. +86 512 62581781
Fax +86 512 62581783
suzhou@sew-eurodrive.cn

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

Tel. +86 20 82267890
Fax +86 20 82267891
guangzhou@sew-eurodrive.cn

Shenyang SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
Shenyang Economic Technological 
Development Area
Shenyang, 110141

Tel. +86 24 25382538
Fax +86 24 25382580
shenyang@sew-eurodrive.cn

Wuhan SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd.
10A-2, 6th Road
No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA
430056 Wuhan

Tel. +86 27 84478398
Fax +86 27 84478388

Additional addresses for service in China provided on request!

Colombia

Assembly
Sales
Service

Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. 
Calle 22 No. 132-60
Bodega 6, Manzana B
Santafé de Bogotá

Tel. +57 1 54750-50
Fax +57 1 54750-44
http://www.sew-eurodrive.com.co
sewcol@sew-eurodrive.com.co

Croatia

Sales
Service

Zagreb KOMPEKS d. o. o.
PIT Erdödy 4 II
HR 10 000 Zagreb

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

Czech Republic

Sales Praha SEW-EURODRIVE CZ S.R.O.
Business Centrum Praha 
Lužná 591
CZ-16000 Praha 6 - Vokovice

Tel. +420 255 709 601
Fax +420 220 121 237
http://www.sew-eurodrive.cz
sew@sew-eurodrive.cz

Denmark

Assembly
Sales
Service

Kopenhagen SEW-EURODRIVEA/S
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve

Tel. +45 43 9585-00
Fax +45 43 9585-09
http://www.sew-eurodrive.dk
sew@sew-eurodrive.dk

Egypt

Sales
Service

Cairo Copam Egypt 
for Engineering & Agencies
33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo

Tel. +20 2 22566-299 + 1 23143088
Fax +20 2 22594-757
http://www.copam-egypt.com/ 
copam@datum.com.eg

Estonia

Sales 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
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες
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Finland

Assembly
Sales
Service

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

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

Production
Assembly
Service

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

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

Gabon

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

Tel. +241 7340-11
Fax +241 7340-12

Great Britain

Assembly
Sales
Service

Normanton SEW-EURODRIVE Ltd.
Beckbridge Industrial Estate 
P.O. Box No.1
GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR

Tel. +44 1924 893-855
Fax +44 1924 893-702
http://www.sew-eurodrive.co.uk
info@sew-eurodrive.co.uk

Ελλάδα

Τμήμα πωλήσεων
Σέρβις

Αθήνα Christ. Boznos & Son S.A.
12, Mavromichali Street
P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus 

Tel. +30 2 1042 251-34 
Fax +30 2 1042 251-59
http://www.boznos.gr
info@boznos.gr

Hong Kong

Assembly
Sales
Service

Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD.
Unit No. 801-806, 8th Floor
Hong Leong Industrial Complex
No. 4, Wang Kwong Road 
Kowloon, Hong Kong

Tel. +852 36902200
Fax +852 36902211
contact@sew-eurodrive.hk

Hungary

Sales
Service

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

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

India

Registered Office
Assembly
Sales
Service

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

Tel.+91 265 2831086
Fax +91 265 2831087
http://www.seweurodriveindia.com
sales@seweurodriveindia.com
subodh.ladwa@seweurodriveindia.com

Assembly
Sales
Service

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

Tel.+91 44 37188888
Fax +91 44 37188811
c.v.shivkumar@seweurodriveindia.com

Ireland

Sales
Service

Dublin Alperton Engineering Ltd. 
48 Moyle Road
Dublin Industrial Estate
Glasnevin, Dublin 11

Tel. +353 1 830-6277
Fax +353 1 830-6458
info@alperton.ie
http://www.alperton.ie

Israel

Sales 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
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες 133
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Italy

Assembly
Sales
Service

Milano 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

Ivory Coast

Sales Abidjan SICA
Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique
165, Bld de Marseille
B.P. 2323, Abidjan 08

Tel. +225 2579-44
Fax +225 2584-36

Japan

Assembly
Sales
Service

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

Tel. +81 538 373811
Fax +81 538 373814
http://www.sew-eurodrive.co.jp
sewjapan@sew-eurodrive.co.jp

Korea

Assembly
Sales
Service

Ansan-City SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. 
B 601-4, Banweol Industrial Estate 
1048-4, Shingil-Dong
Ansan 425-120

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

Busan SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd.
No. 1720 - 11, Songjeong - dong
Gangseo-ku
Busan 618-270

Tel. +82 51 832-0204
Fax +82 51 832-0230
master@sew-korea.co.kr

Latvia

Sales Riga SIA Alas-Kuul
Katlakalna 11C
LV-1073 Riga

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

Lebanon

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

Tel. +961 1 4947-86 
+961 1 4982-72
+961 3 2745-39
Fax +961 1 4949-71 
ssacar@inco.com.lb

Lithuania

Sales Alytus UAB Irseva
Naujoji 19
LT-62175 Alytus

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

Luxembourg

Assembly
Sales
Service

Brüssel CARON-VECTOR S.A.
Avenue Eiffel 5
B-1300 Wavre

Tel. +32 10 231-311
Fax +32 10 231-336
http://www.sew-eurodrive.lu
info@caron-vector.be

Malaysia

Assembly
Sales
Service

Johore SEW-EURODRIVE SDN BHD 
No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya
81000 Johor Bahru, Johor
West Malaysia

Tel. +60 7 3549409
Fax +60 7 3541404
sales@sew-eurodrive.com.my

Mexico

Assembly
Sales
Service

Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV
SEM-981118-M93
Tequisquiapan No. 102
Parque Industrial Quéretaro
C.P. 76220
Quéretaro, México

Tel. +52 442 1030-300
Fax +52 442 1030-301
http://www.sew-eurodrive.com.mx
scmexico@seweurodrive.com.mx
Λ
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Morocco

Sales Casablanca Afit
5, rue Emir Abdelkader
MA 20300 Casablanca

Tel. +212 22618372
Fax +212 22618351
ali.alami@premium.net.ma

Netherlands

Assembly
Sales
Service

Rotterdam VECTOR Aandrijftechniek B.V. 
Industrieweg 175 
NL-3044 AS Rotterdam
Postbus 10085
NL-3004 AB Rotterdam

Tel. +31 10 4463-700
Fax +31 10 4155-552
http://www.vector.nu
info@vector.nu

New Zealand

Assembly
Sales
Service

Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
P.O. Box 58-428 
82 Greenmount drive
East Tamaki Auckland

Tel. +64 9 2745627
Fax +64 9 2740165
http://www.sew-eurodrive.co.nz
sales@sew-eurodrive.co.nz

Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 
10 Settlers Crescent, Ferrymead
Christchurch

Tel. +64 3 384-6251
Fax +64 3 384-6455
sales@sew-eurodrive.co.nz

Norway

Assembly
Sales
Service

Moss SEW-EURODRIVE A/S
Solgaard skog 71
N-1599 Moss

Tel. +47 69 24 10 20
Fax +47 69 24 10 40
http://www.sew-eurodrive.no
sew@sew-eurodrive.no

Peru

Assembly
Sales
Service

Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES 
S.A.C.
Los Calderos, 120-124
Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima

Tel. +51 1 3495280
Fax +51 1 3493002
http://www.sew-eurodrive.com.pe
sewperu@sew-eurodrive.com.pe

Poland

Assembly
Sales
Service

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

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

24 Hour Service Tel. +48 602 739 739
(+48 602 SEW SEW)
sewis@sew-eurodrive.pl

Portugal

Assembly
Sales
Service

Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA.
Apartado 15 
P-3050-901 Mealhada

Tel. +351 231 20 9670
Fax +351 231 20 3685
http://www.sew-eurodrive.pt
infosew@sew-eurodrive.pt

Romania

Sales
Service

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

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

Russia

Assembly
Sales
Service

St. Petersburg ZAO SEW-EURODRIVE 
P.O. Box 36 
195220 St. Petersburg Russia

Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142
Fax +7 812 3332523
http://www.sew-eurodrive.ru
sew@sew-eurodrive.ru

Senegal

Sales Dakar SENEMECA 
Mécanique Générale
Km 8, Route de Rufisque 
B.P. 3251, Dakar

Tel. +221 338 494 770
Fax +221 338 494 771
senemeca@sentoo.sn
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Serbia

Sales Beograd DIPAR d.o.o.
Ustanicka 128a
PC Košum, IV floor
SCG-11000 Beograd

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

Singapore

Assembly
Sales
Service

Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. 
No 9, Tuas Drive 2 
Jurong Industrial Estate 
Singapore 638644

Tel. +65 68621701
Fax +65 68612827
http://www.sew-eurodrive.com.sg
sewsingapore@sew-eurodrive.com

Slovakia

Sales Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rybničná 40
SK-831 06 Bratislava

Tel. +421 2 33595 202
Fax +421 2 33595 200
sew@sew-eurodrive.sk
http://www.sew-eurodrive.sk

Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Industry Park - PChZ
ulica M.R.Štefánika 71
SK-010 01 Žilina

Tel. +421 41 700 2513
Fax +421 41 700 2514
sew@sew-eurodrive.sk

Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Rudlovská cesta 85
SK-974 11 Banská Bystrica

Tel. +421 48 414 6564
Fax +421 48 414 6566
sew@sew-eurodrive.sk

Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o.
Slovenská ulica 26
SK-040 01 Košice

Tel. +421 55 671 2245
Fax +421 55 671 2254
sew@sew-eurodrive.sk

Slovenia

Sales
Service

Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o.
UI. XIV. divizije 14
SLO - 3000 Celje

Tel. +386 3 490 83-20
Fax +386 3 490 83-21
pakman@siol.net

South Africa

Assembly
Sales
Service

Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
Eurodrive House 
Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads
Aeroton Ext. 2
Johannesburg 2013
P.O.Box 90004
Bertsham 2013

Tel. +27 11 248-7000
Fax +27 11 494-3104
http://www.sew.co.za
info@sew.co.za

Cape Town SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 
Rainbow Park
Cnr. Racecourse & Omuramba Road
Montague Gardens
Cape Town
P.O.Box 36556
Chempet 7442 
Cape Town

Tel. +27 21 552-9820
Fax +27 21 552-9830
Telex 576 062
cfoster@sew.co.za

Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED
2 Monaco Place
Pinetown
Durban
P.O. Box 10433, Ashwood 3605

Tel. +27 31 700-3451
Fax +27 31 700-3847
cdejager@sew.co.za

Spain

Assembly
Sales
Service

Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. 
Parque Tecnológico, Edificio, 302
E-48170 Zamudio (Vizcaya)

Tel. +34 94 43184-70
Fax +34 94 43184-71
http://www.sew-eurodrive.es
sew.spain@sew-eurodrive.es

Sweden

Assembly
Sales
Service

Jönköping SEW-EURODRIVE AB
Gnejsvägen 6-8
S-55303 Jönköping
Box 3100 S-55003 Jönköping

Tel. +46 36 3442 00
Fax +46 36 3442 80
http://www.sew-eurodrive.se
jonkoping@sew.se
Λ
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Switzerland

Assembly
Sales
Service

Basel Alfred lmhof A.G.
Jurastrasse 10 
CH-4142 Münchenstein bei Basel

Tel. +41 61 417 1717
Fax +41 61 417 1700
http://www.imhof-sew.ch
info@imhof-sew.ch

Thailand

Assembly
Sales
Service

Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd.
700/456, Moo.7, Donhuaroh
Muang 
Chonburi 20000

Tel. +66 38 454281
Fax +66 38 454288
sewthailand@sew-eurodrive.com

Tunisia

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

Tel. +216 71 4340-64 + 71 4320-29
Fax +216 71 4329-76
tms@tms.com.tn

Turkey

Assembly
Sales
Service

Istanbul SEW-EURODRIVE 
Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. 
Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 
TR-34846 Maltepe ISTANBUL

Tel. +90 216 4419164, 3838014, 
3738015
Fax +90 216 3055867
http://www.sew-eurodrive.com.tr
sew@sew-eurodrive.com.tr

Ukraine

Sales
Service

Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE
Str. Rabochaja 23-B, Office 409
49008 Dnepropetrovsk

Tel. +380 56 370 3211
Fax +380 56 372 2078
http://www.sew-eurodrive.ua
sew@sew-eurodrive.ua

USA

Production
Assembly
Sales
Service
Corporate Offices

Southeast 
Region

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

Assembly
Sales
Service

Northeast 
Region

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

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

Tel. +1 937 335-0036
Fax +1 937 440-3799
cstroy@seweurodrive.com

Southwest 
Region

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

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

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

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

Additional addresses for service in the USA provided on request!

Venezuela

Assembly
Sales
Service

Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A.
Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319
Zona Industrial Municipal Norte
Valencia, Estado Carabobo

Tel. +58 241 832-9804
Fax +58 241 838-6275
http://www.sew-eurodrive.com.ve
ventas@sew-eurodrive.com.ve
sewfinanzas@cantv.net
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SEW-EURODRIVE – Driving the world



Πώς κρατάμε τον κόσμο σε κίνηση

Με ανθρώπους που 
σκέπτονται γρήγορα 
και αναπτύσσουν το 
μέλλον μαζί σας.

Με ένα δίκτυο 
εξυπηρέτησης 
που είναι πάντα 
κοντά σας σε 
όλον τον κόσμο.

Με μηχανισμούς κίνησης και 
συστήματα ελέγχου που βελτιώνουν 
αυτόματα την παραγωγικότητά σας.

Με ένα ευρύτατο 
Know-how στους 
βασικότερους 
βιομηχανικούς τομείς 
της εποχής μας.

Με ποιότητα υψηλών 
προδιαγραφών, χωρίς 
συμβιβασμούς, ώστε η 
καθημερινή εργασία να 
γίνεται όλο και πιο απλή.

Με παγκόσμια παρουσία 
για γρήγορες και 
αποτελεσματικές λύσεις.
Σε κάθε μέρος του κόσμου.

Με νεωτεριστικές 
ιδέες που προσφέ-
ρουν σήμερα λύσεις 
για προβλήματα 
του αύριο.

Με παρουσία στο 
διαδίκτυο, που 
παρέχει 24 ώρες 
την ημέρα πρόσβαση 
σε πληροφορίες και 
σε αναβαθμίσεις 
λογισμικού.

Τεχνολογία μετάδοσης κίνησης \ Αυτοματισμοί μετάδοσης κίνησης \ Ενσωμάτωση συστήματος \ Υπηρεσίες

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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