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1 Algemene aanwijzingen
1.1 Gebruik van de documentatie

Deze documentatie maakt deel uit van het product en bevat belangrijke aanwijzingen
voor het bedrijf en de service. De documentatie is geschreven voor alle personen die
montage-, installatie-, inbedrijfstellings- en onderhoudswerkzaamheden aan het pro-
duct uitvoeren.

De documentatie moet leesbaar en toegankelijk zijn. Zorg ervoor dat personen die ver-
antwoordelijk zijn voor de installatie en het bedrijf, alsmede personen die zelfstandig
aan de installatie werken de documentatie helemaal gelezen en begrepen hebben.
Neem bij onduidelijkheden of behoefte aan meer informatie contact op met SEW-
EURODRIVE B.V.

Deze aanvulling op de technische handleiding dient samen met de technische handlei-
dingen "Explosiebeveiligde draaistroommotoren, asynchrone servomotoren" en "Explo-
siebeveiligde draaistroommotoren EDR.71 – 225" te worden gebruikt.

1.2 Opbouw van de veiligheidsaanwijzingen

1.2.1 Betekenis van de signaalwoorden

De volgende tabel laat de ernst van het gevaar en de betekenis van de signaalwoorden
zien voor veiligheidsaanwijzingen, aanwijzingen voor materiële schade en overige
aanwijzingen.

1.2.2 Opbouw van de thematische veiligheidsaanwijzingen

De thematische veiligheidsaanwijzingen gelden niet alleen voor één speciale handeling,
maar voor meerdere handelingen binnen een thema. De gebruikte pictogrammen
duiden op een algemeen of specifiek gevaar.

Hieronder ziet u de formele opbouw van een thematische veiligheidsaanwijzing:

Signaalwoord Betekenis Gevolgen bij niet-inachtneming

GEVAAR! Onmiddellijk gevaar Dood of zwaar lichamelijk letsel

WAARSCHUWING! Mogelijk gevaarlijke situatie Dood of zwaar lichamelijk letsel

VOORZICHTIG! Mogelijk gevaarlijke situatie Licht lichamelijk letsel

LET OP! Mogelijke materiële schade Beschadiging van het aandrijf-
systeem of zijn omgeving

AANWIJZING VOOR 
DE EXPLOSIE-
BEVEILIGING

Belangrijke aanwijzing voor 
de explosiebeveiliging

Opheffen van de explosiebeveiliging 
en daaruit voortvloeiende gevaren

AANWIJZING Nuttige aanwijzing of tip: 
vereenvoudigt de bediening 
van het aandrijfsysteem.

SIGNAALWOORD!
Soort gevaar en bron van het gevaar.

Mogelijke gevolgen bij niet-inachtneming.

• Maatregel(en) ter voorkoming van het gevaar.
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1.2.3 Opbouw van de geïntegreerde veiligheidsaanwijzingen

De geïntegreerde veiligheidsaanwijzingen zijn direct in de handelingsinstructies vóór de
gevaarlijke handeling ingebed.

Hieronder ziet u de formele opbouw van een geïntegreerde veiligheidsaanwijzing:

•  SIGNAALWOORD! Soort gevaar en bron van het gevaar.

Mogelijke gevolgen bij niet-inachtneming.

– Maatregel(en) ter voorkoming van het gevaar.

1.3 Garantieaanspraken

De naleving van de documentatie is een voorwaarde voor het storingvrije bedrijf en de
honorering van eventuele garantieaanspraken. Lees daarom eerst de documentatie,
voordat u met het apparaat gaat werken! 

1.4 Beperking van aansprakelijkheid

De naleving van de documentatie is basisvoorwaarde voor de veilige werking van de
explosiebeveiligde draaistroommotoren DR63/eDR63 en DVE250/280 en voor het
bereiken van de opgegeven producteigenschappen en vermogensspecificaties. SEW-
EURODRIVE is niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, schade aan installaties of
eigendommen die ontstaan door het niet-naleven van de documentatie. In dergelijke
gevallen vervalt de aansprakelijkheid voor defecten.

1.5 Auteursrechtelijke opmerking

© 2012 - SEW-EURODRIVE. Alle rechten voorbehouden.

De (gedeeltelijke) verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en overig gebruik is – in
welke vorm dan ook – verboden. 

1.6 Productnaam en handelsmerk

De in dit document genoemde merken en productnamen zijn handelsmerken of gede-
poneerde handelsmerken van de desbetreffende houders.
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2 Veiligheidsaanwijzingen
De volgende fundamentele veiligheidsaanwijzingen dienen ter voorkoming van per-
soonlijk letsel en materiële schade. De gebruiker moet garanderen dat de fundamentele
veiligheidsaanwijzingen worden gelezen en opgevolgd. Verzekert u zich ervan dat per-
sonen die verantwoordelijk zijn voor de installaties en de werking, en personen die zelf-
standig aan het apparaat werken de documentatie helemaal gelezen en begrepen
hebben. Neem bij onduidelijkheden of behoefte aan meer informatie contact op met
SEW-EURODRIVE B.V.

2.1 Inleidende opmerkingen

De volgende veiligheidsaanwijzingen hebben in eerste instantie betrekking op de
toepassing van de volgende componenten. Explosiebeveiligde draaistroommotoren
DR63/eDR63 en DVE250/280. Let bij de toepassing van motorreductoren ook op de
veiligheidsaanwijzingen in de bijbehorende technische handleiding voor:

• Motoren

• Tandwielkast

Houd ook rekening met de aanvullende veiligheidsaanwijzingen in de verschillende
hoofdstukken van deze documentatie.

2.2 Algemeen

In deze documentatie vindt u meer informatie.

WAARSCHUWING!
Levensgevaar of groot gevaar voor letsel tijdens het bedrijf van motoren of motor-
reductoren door onder spanning staande, ongeïsoleerde (in geval van geopende
stekers/klemmenkast) en eventueel bewegende of roterende onderdelen.

Gevaar voor verbranding door hete oppervlakken

Dood of zwaar letsel

• Alle werkzaamheden ten behoeve van transport, opslag, opstelling, montage, aan-
sluiting, inbedrijfstelling en onderhoud mogen alleen door gekwalificeerd, vak-
kundig personeel worden verricht.

• Bij transport, opslag, opstelling, montage, aansluiting, inbedrijfstelling, onderhoud
en reparatie altijd de volgende documenten in acht nemen:
– waarschuwings- en veiligheidsstickers op de motor/motorreductor
– alle bij de aandrijving horende configuratiedocumenten, inbedrijfstellingsvoor-

schriften en schema's
– de voor de installatie geldende specifieke bepalingen en vereisten
– nationale/regionale voorschriften voor veiligheid en ongevallenpreventie

• Nooit beschadigde producten installeren.
• Het apparaat nooit zonder de vereiste beschermkappen of de behuizing gebruiken

of onder spanning zetten.
• Het apparaat alleen deskundig en voor het juiste doeleinde gebruiken.
• Op correcte installatie en bediening letten.

AANWIJZING
Transportschade direct bij het transportbedrijf melden.
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2.3 Doelgroep

Mechanische werkzaamheden mogen alleen door geschoold personeel worden ver-
richt. Geschoold personeel zijn volgens deze documentatie personen die vertrouwd zijn
met de opbouw, de mechanische installatie, het verhelpen van storingen en de reparatie
van het product, en de volgende kwalificaties hebben:

• succesvol afgesloten scholing op het gebied van mechanica (bijvoorbeeld als meca-
nicien of mechatronicus)

• kennis van deze technische handleiding

Elektrotechnische werkzaamheden mogen alleen door een geschoolde elektricien
worden verricht. Elektriciens zijn volgens deze documentatie personen die vertrouwd
zijn met de elektrische installatie, de inbedrijfstelling, het verhelpen van storingen en de
reparatie van het product, en de volgende kwalificaties hebben:

• succesvol afgesloten scholing op het gebied van elektrotechniek (bijvoorbeeld als
elektricien, elektronicus of mechatronicus)

• kennis van deze technische handleiding

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

Het vakpersoneel dient beschermende kleding te dragen die geschikt is voor de uit te
voeren handelingen.

2.4 Reglementair gebruik

De explosiebeveiligde elektromotoren zijn bestemd voor commerciële installaties. 

Bij inbouw in machines is de inbedrijfstelling, d.w.z. de ingebruikname conform de voor-
schriften, van de motoren niet toegestaan, voordat is vastgesteld dat de machine vol-
doet aan de bepalingen van de EG-richtlijn 94/9/EG (ATEX-richtlijn).

Luchtgekoelde uitvoeringen zijn bedoeld voor omgevingstemperaturen van –20 °C tot
+40 °C alsmede installatiehoogtes ≤ 1000 m boven zeeniveau. Let op afwijkende spe-
cificaties op het typeplaatje! De omstandigheden op de plaats van opstelling moeten
overeenkomen met de specificaties op het typeplaatje.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
• De motor mag alleen onder de in het hoofdstuk "Inbedrijfstelling" beschreven voor-

waarden gebruikt worden.
• De motor mag alleen met een frequentieregelaar worden gebruikt als de vereisten

van de EG-prototypecertificaten en/of van deze documentatie en de gegevens op
het typeplaatje van de motor, indien aanwezig,  aangehouden worden!

• In de onmiddellijke omgeving mogen geen agressieve stoffen aanwezig zijn, die de
lak en de afdichtingen kunnen aantasten.

• De motoren mogen niet in gebieden/toepassingen worden gebruikt waardoor pro-
cessen plaatsvinden die een sterke lading op de motorbehuizing genereren, bijv.
binnenin een buisleiding als ventilatormotor, indien in de buisleiding stof wordt
getransporteerd. Dit kan namelijk tot elektrostatische oplading van de gelakte
oppervlakken leiden.
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2.5 Relevante documenten

Let ook op de volgende documenten:

• Schema's die bij de motor meegeleverd worden

• Technische handleiding van de frequentieregelaar bij door de regelaar gevoede
motoren

• Technische handleiding "Explosiebeveiligde reductoren series R..7, F..7, K..7, S..7,
SPIROPLAN® W" bij motorreductoren

• Technische handleiding "Explosiebeveiligde variatoren VARIBLOC® en accessoires"/
"Explosiebeveiligde variatoren VARIMOT® en accessoires"

• Technische handleiding van eventueel aangebouwde opties

• Catalogus "Explosiebeveiligde draaistroommotoren" en/of

• Catalogus "Explosiebeveiligde aandrijvingen"

Het complete aanbod aan technische documentatie is beschikbaar op onze homepage:

www.sew-eurodrive.com

2.6 Transport/opslag

Controleer de levering direct na ontvangst op mogelijke transportschade. Stel het trans-
portbedrijf hiervan direct op de hoogte. De inbedrijfstelling moet eventueel worden
opgeschort. 

De transportogen moeten goed vastgemaakt worden. Deze zijn alleen berekend op het
gewicht van de motor/motorreductor; er mogen geen extra lasten worden aangebracht. 

De ingebouwde hijsogen voldoen aan DIN 580. De in deze norm genoemde lasten en
voorschriften moeten altijd in acht worden genomen. Als op de motorreductor twee hijs-
ogen of oogbouten zijn aangebracht, moeten deze twee hijsogen tijdens het transport
ook worden gebruikt. De trekrichting van de hijsinrichting mag dan volgens DIN 580 niet
meer dan 45° afwijken. 

Gebruik, indien nodig, geschikte en voldoende bemeten transportmiddelen. Gebruik
deze opnieuw voor verder transport.

Als de motor/motorreductor niet onmiddellijk wordt ingebouwd, dient deze droog en stof-
vrij te worden opgeslagen. De motor/motorreductor mag niet buiten en niet op de venti-
latorkap worden opgeslagen. De motor/motorreductor kan max. negen maanden
worden opgeslagen zonder dat vóór de inbedrijfstelling bijzondere maatregelen
getroffen moeten worden.

2.7 Opstelling 

Zorg voor vlakke opslag, goede voet- en flensmontage en exacte uitlijning bij recht-
streekse koppeling. Zorg dat de montage niet leidt tot resonanties met de draaifre-
quentie en de dubbele netfrequentie. Rem lichten (bij motoren met aangebouwde rem),
rotor met de hand draaien, op ongewone sleepgeluiden letten. Controleer de draairich-
ting in ontkoppelde toestand.

(De-)monteer riemschijven en koppelingen uitsluitend met apparatuur die daarvoor
geschikt is(verwarmen!) en dek ze af met een aanrakingsbeveiliging. Vermijd ontoelaat-
bare spanningen op de riem.
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Zorg zo nodig voor de vereiste pijpaansluitingen. Voorzie uitvoeringen met het aseinde
naar boven van een afdekking, zodat vreemde voorwerpen niet in de ventilator kunnen
vallen. De ventilatie mag niet worden belemmerd en de uitlaatlucht, ook die van aggre-
gaten in de buurt, mag niet meteen weer worden aangezogen.

Let op de aanwijzingen in het hoofdstuk "Mechanische installatie"!

2.8 Elektrische aansluiting

Alle werkzaamheden mogen alleen door gekwalificeerd vakpersoneel worden uitge-
voerd. De laagspanningsmachine dient hierbij stil te staan, vrijgeschakeld te zijn en
tegen onbedoelde herinschakeling beveiligd te worden. Dit geldt ook voor hulpstroom-
kringen (bijv. stilstandverwarming of onafhankelijk aangedreven ventilator).

Controleer of de spanning eraf is!

Het overschrijden van de tolerantiegrenzen in EN 60034-1 (VDE 0530, deel 1) – span-
ning +5 %, frequentie +2 %, curvevorm, symmetrie – zorgt voor meer warmte en is van
invloed op de elektromagnetische compatibiliteit. Houd u bovendien aan DIN IEC 60364
en EN 50110 (indien nodig, nationale bijzonderheden in acht nemen, bijv. DIN
VDE 0105 voor Duitsland).

Naast de algemeen geldende veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties
moeten de bijzondere bepalingen voor het realiseren van elektrische installaties in
explosiegevaarlijke omgevingen in acht genomen worden (bedrijfsveiligheidsverorde-
ning in Duitsland; EN 60079-14; EN 61241-14 en voor de installatie specifieke
bepalingen).

Neem de schakelspecificaties en de afwijkende specificaties op het typeplaatje alsmede
het aansluitschema in de klemmenkast in acht.

Bij de aansluiting moet voor een duurzaam veilige, elektrische verbinding worden
gezorgd (geen uitstekende draadeinden); gebruik de juiste kabeleinddoppen. Zorg voor
veilige aardverbindingen. In aangesloten toestand mogen de afstanden tussen onder
spanning staande onderdelen alsook tusen onder spanning staande onderdelen en
geleidende onderdelen niet onder de minimumwaarden volgens DIN EN/IEC 60079-7
en -15 en volgens de nationale voorschriften komen. De minimumwaarden mogen vol-
gens de overeenkomstige normen, zie volgende tabel, niet worden onderschreden:

In de aansluitkast mogen geen vreemde voorwerpen, vuil of vocht aanwezig zijn. Sluit
kabelinvoeropeningen die niet worden gebruikt en de kast zelf stof- en waterdicht af.
Borg de spie voor het proefdraaien zonder aandrijfelementen. Bij laagspannings-
machines moet voor de inbedrijfstelling de juiste werking worden gecontroleerd. 

Let op de aanwijzingen in het hoofdstuk "Elektrische installatie"! 

Nominale spanning Unom Afstand voor motoren van 
categorie 3 

(DIN EN / IEC 60079-15)

Afstand voor motoren van 
categorie 2 

(DIN EN / IEC 60079-7)

≤ 500 V 5 mm 8 mm

> 500 V tot ≤ 690 V 5,5 mm 10 mm
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2.9 Inbedrijfstelling/bedrijf

Bij afwijkingen van de normale werking, zoals hogere temperaturen, geluiden en tril-
lingen, moet de oorzaak worden vastgesteld. Neem eventueel contact op met de fabri-
kant. Stel beveiligingsinrichtingen ook tijdens het proefdraaien niet buiten werking.
Schakel in geval van twijfel de motor uit.

Maak bij sterk vervuilende omstandigheden de luchtkanalen regelmatig schoon.
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3 Opbouw van de motor

3.1 Opbouwprincipe van de motoren

De volgende afbeelding laat als voorbeeld de schematische opbouw van de
DR63/eDR.63 zien:

AANWIJZING
De volgende afbeeldingen zijn schematische tekeningen. Ze dienen alleen als hulp-
middel bij de onderdelenlijsten. Afwijkingen al naargelang motorgrootte en uitvoering
zijn mogelijk!

[1] Rotor [32] Borgring [113] Lenskopschroef [143] Tussenplaat
[2] Borgring [35] Ventilatorkap [114] Waaierschijf [144] Schroef
[3] Spie [36] Ventilator [115] Klem [216] Zeskantmoer
[7] Flenslagerschild [41] Compensatieplaat [116] klembeugel [230] Zeskantmoer
[9] Afsluitschroef [42] B-lagerschild [117] Zeskantbout [572] Afdichting
[10] Borgring [44] Groefkogellager [118] Veerring [823] Borgring
[11] Groefkogellager [100] Zeskantmoer [123] Zeskantbout [829] Schroef
[12] Borgring [101] Borgring [126] klembeugel
[13] Cilinderschroef [103] Tapeind [129] Afsluitschroef
[16] Stator [104] Draagring [131] Afdichting voor deksel
[19] Schroef [106] Askeerring [132] Klemmenkastdeksel
[22] Zeskantbout [107] Slingerschijf [134] Afsluitschroef
[30] Askeerring [108] Typeplaatje [139] Zeskantbout
[31] Spie [109] Kerfnagel [140] Veerring
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De volgende afbeelding laat als voorbeeld de opbouw van de DVE250/280 zien:

1 Rotor, compleet 35 Ventilatorkap 128 Aardklem
3 Spie 36 Ventilator 129 Afsluitschroef
7 Flenslagerschild 42 B-lagerschild 134 Afsluitschroef
9 Afsluitschroef 44 Groefkogellager 160 Afdichting
11 Groefkogellager 105 Schotelveer 262 Klem
16 Stator, compleet 108 Typeplaatje 615 Klem
30 Askeerring 111 Afdichting 616 Klem
32 Borgring 127 Aardklem 1213 Klemmenbord cpl. 

44 3530

32361691 7

105

11

108

3 42 131

134129

128

127

111

160

1213

615
262

616

X X
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3.2 Typeplaatje, typeaanduiding

3.2.1 Typeplaatje

De volgende afbeelding laat als voorbeeld het typeplaatje van een DVE-motor in cate-
gorie 3GD zien:

3.2.2 Typeaanduidingen

Onderstaand diagram laat als voorbeeld een typeaanduiding zien:

2439213579

De tekens aan de bovenkant van het typeplaatje staan daar alleen als de motor over de desbetreffende 
certificaten of componenten beschikt.

6306-2Z-J-C3

6205-2Z-J-C3

EDRE90M4/2GD 0102
82,501.1151928301.0001.11 PTB 10 ATEX 1234 / 01

50 1430 220-240    / 380-420Y 6,9

160,773,481,5

PTB 10 ATEX 1234 / 02 86,4
II2G Ex e IICT3 Gb II2D Ex tb IIIC T120°C Db
Kundenartikel-Nr. 13A47B911

B3 65 155 (F)
19 -20..+40 130 (B) 2011

 e DR63 M  4 /2GD /TF 

Motoroptie motorbeveiliging:
• Temperatuurvoeler TF
• Temperatuurmeting KY

Categorie voor explosiebeveiliging: 
• 2G, 2GD, 3D of 3GD

Aantal polen:
• 4, 6

Motorbouwlengte: 
• S: kort
• M: middel
• L: lang

Motorbouwgrootte:
• 63, 250, 280

Motorserie met kenletter: 
• E: Uitvoering energiezuinige motor IE2 (DVE250/280)

Kenletter voor categorie 2 
• eDR63
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3.3 Extra voorzieningen

3.3.1 Draaistroommotor van de serie

De volgende tabel laat de mogelijke uitvoeringen van de draaistroommotoren zien:

3.3.2 Mechanische aanbouwcomponenten

De volgende tabel laat de mogelijke uitvoeringen van de mechanische aanbouwcompo-
nenten zien:

3.3.3 Temperatuurvoelers/temperatuurmeting

De volgende tabel laat de mogelijke uitvoeringen van de thermische beveiligingen zien:

3.3.4 Aansluiting

De volgende tabel laat de mogelijke uitvoeringen van de aansluitingen zien:

3.3.5 Ventilatie

De volgende tabel laat de mogelijke uitvoeringen van de ventilatoren zien:

Aanduiding Categorie

eDR.., DR..

/2G, /2GD, 

/3D, /3GD

ATEX-motor

DVE.. Energiezuinige ATEX-motor, high efficiency IE2

63, 250, 280 Bouwgrootten van de motoren

S – L Bouwlengten:

S = kort / M = gemiddeld / L = lang

LC = rotoren met koperen kooi

4, 6 Aantal polen

Aanduiding Categorie Optie

/RS /3GD Terugloopblokkering (alleen bij bedrijf op netvoeding)

Aanduiding Categorie Optie

/TF /2G, /2GD, 

/3D, /3GD

Temperatuurvoeler (PTC-temperatuurvoeler of PTC-weerstand)

/KY Eén KTY84 – 130-sensor

Aanduiding Categorie Bij de levering inbegrepen

/2G, /2GD, 

/3D, /3GD

Veerdrukklem (DT14): eDR63, DR63

Klemmenbord (DT13): DVE250/280

Aanduiding Categorie Optie

/VE /3D, /3GD Onafhankelijk aangedreven ventilator voor motoren conform
94/9/EG, categorie 3 (gas/stof): DVE250/280

/AL /2G, /2GD, 

/3D, /3GD

Metalen ventilator: eDR63, DR63

/C Regendak voor de ventilatorkap
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3.3.6 Explosiebeveiligde motoren

De volgende tabel laat de mogelijke uitvoeringen van de explosiebeveiligings-
categorieën zien:

3.3.7 Overige extra voorzieningen

De volgende tabel laat een extra voorziening zien:

Aanduiding Optie

/II2G Motoren conform richtlijn 94/9/EG, categorie 2 (gas)

/II2GD Motoren conform richtlijn 94/9/EG, categorie 2 (gas/stof)

/II3D Motoren conform richtlijn 94/9/EG, categorie 3 (stof)

/II3GD Motoren conform richtlijn 94/9/EG, categorie 3 (gas/stof)

Aanduiding Categorie Optie

/2W /2G, /2GD, 

/3D, /3GD
Tweede aseinde op de motor
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4 Mechanische installatie

4.1 Voordat u begint

Monteer de aandrijving alleen als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• De gegevens op het typeplaatje van de aandrijving komen overeen met het elektri-
citeitsnet of met de uitgangsspanning van de frequentieregelaar.

• De aandrijving is onbeschadigd (geen schade door transport of opslag).

• Alle transportbeveiligingen zijn verwijderd. 

• Gegarandeerd is dat aan de volgende voorwaarden voldaan wordt:

– Omgevingstemperatuur tussen –20 °C en +40 °C 

Houd er rekening mee dat ook het temperatuurbereik van de reductor beperkt kan
zijn (zie technische handleiding reductoren).

Let op afwijkende specificaties op het typeplaatje! De omstandigheden op de
plaats van opstelling moeten overeenkomen met de specificaties op het type-
plaatje.

– Geen oliën, zuren, gassen, dampen, stralingen, enz.

– Opstellingshoogte max. 1000 m boven zeeniveau

Neem het hoofdstuk "Elektrische installatie" > "Omgevingscondities tijdens het
bedrijf" > "Opstellingshoogte" in acht.

– Beperkingen voor encoders in acht nemen

– Speciale constructie: aandrijving aangepast aan omgevingscondities

De hierboven genoemde gegevens hebben betrekking op standaardbestellingen. Als u
aandrijvingen bestelt die van de standaard afwijken, kunnen de genoemde voorwaarden
anders zijn. Raadpleeg daarom de orderbevestiging voor de afwijkende voorwaarden. 

AANWIJZING
Let bij de mechanische installatie altijd op de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 2
van deze technische handleiding!

LET OP!
Zorg ervoor dat de voor de uitvoering geschikte montage overeenkomstig de gege-
vens op het typeplaatje wordt uitgevoerd!



4 Mechanische installatie
Langdurige opslag motoren

18 Technische handleiding – Explosiebeveiligde draaistroommotoren DR63/eDR63, DVE250/280

4.2 Langdurige opslag motoren

• Let erop dat de vetgebruiksduur van de kogellagers na een opslagtijd van meer dan
een jaar per jaar 10 % korter is.

• Motoren met een nasmeervoorziening die langer dan vijf jaar worden opgeslagen
moeten voor de inbedrijfstelling worden nagesmeerd. Neem de gegevens op het
typeplaatje van de motor in acht. 

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

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

4.2.1 Motor drogen

Motor verwarmen:

• Met warme lucht of 

• Met een scheidingstransformator:

– wikkelingen in serie schakelen (zie onderstaande afbeelding)

– hulpwisselspanning max. 10 % van de nominale spanning met max. 20 % van de
nominale stroom

Schakeling bij schema R13:

173323019

100

10

1

0,1
0 20 40 60 80

[˚C ]

[M   ]

2336250251

[1] Transformator

[1]
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Beëindig de droogprocedure als de minimale isolatieweerstand wordt overschreden.

Controleer de klemmenkast om vast te stellen of:

• de binnenkant droog en schoon is

• de aansluit- en bevestigingsonderdelen vrij van corrosie zijn

• de afdichting en afdichtingsvlakken in orde zijn

• de kabelwartels dicht zijn (anders reinigen of vervangen)

4.3 Aanwijzingen voor het opstellen van de motor

• De motoraseinden moeten grondig worden gereinigd om corrosiewerende middelen,
verontreinigingen e.d. te verwijderen (in de handel verkrijgbaar oplosmiddel
gebruiken). Het oplosmiddel mag niet in contact komen met lagers of afdichtings-
ringen – materiaalschade!

• U mag de motorreductor alleen op een vlakke, schokvrije en torsiestijve fundering
inbouwen.

• Zorg ervoor dat de druklagers van de klant zich vrij en soepel kunnen bewegen.

• Lijn de motor en machine zorgvuldig uit om te voorkomen dat de uitgaande as te
zwaar wordt belast. Let op de toelaatbare radiale en axiale krachten.

• Vermijd stoten en slagen op het aseinde.

VOORZICHTIG!
Scherpe randen door open spiebaan.

Licht lichamelijk letsel.

• Spie in spiebaan plaatsen.
• Beveiligingsslang over de as trekken.

VOORZICHTIG!
Door ondeskundige montage kan de motor beschadigd raken.

Mogelijke materiële schade!

• Let op de volgende aanwijzingen.

LET OP!
Zorg ervoor dat de voor de uitvoering geschikte montage overeenkomstig de gege-
vens op het typeplaatje wordt uitgevoerd!
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• Let erop dat de koelluchttoevoer voor de motor/remmotor niet wordt gehinderd en dat
er geen warme lucht van andere apparaten wordt aangezogen. Let hierbij op de
onderstaande minimumafstanden:

• Zorg er achteraf voor dat de op de as te monteren onderdelen met een halve spie
worden uitgebalanceerd (motorassen zijn met een halve spie uitgebalanceerd).

• Als de hendel van de terugspringende handremlichter wordt gebruikt bij de inbe-
drijfstelling, moet deze voor het bedrijf weer worden weggehaald. Deze kan in de
hiervoor bestemde houder aan de buitenzijde van de motorbehuizing worden opge-
borgen.

4.3.1 Opstelling in vochtige ruimten of buiten

• Gebruik voor de voedingskabel passende kabelwartels (evt. verloopstukken toe-
passen) conform de installatievoorschriften.

• Plaats de klemmenkast zodanig dat de kabelinvoer naar beneden gericht is.

• Dicht de kabelinvoer goed af.

• Reinig de afdichtingsvlakken en het deksel van de klemmenkast grondig vóór de her-
montage. Vervang broze afdichtingen!

• Werk de corrosiewerende lak zo nodig bij (met name bij de transportogen).

• Controleer de beschermingsgraad.

• As met geschikt corrosiemiddel beschermen tegen corrosie.

Motortype h in mm

eDR63, DR63 15

DVE250
40

DVE280

h

AANWIJZING
• Als er riemschijven worden toegepast:

– Alleen riemen gebruiken die niet elektrostatisch kunnen worden opgeladen.
– De maximaal toegestane radiale kracht mag niet worden overschreden; voor

motoren zonder reductoren, zie hoofdstuk "Radiale krachten" (→ pag. 52).
• Motoren in verticale uitvoering (bijv. M4 / V1) zijn standaard uitgerust met een

regendak /C.
Op verzoek van de klant kan de levering ook zonder regendak plaatsvinden. In dat
geval moet bij de installatie van de aandrijving een afdekking in de instal-
latie/machine worden aangebracht die voorkomt dat er voorwerpen in kunnen
vallen. Neem hierbij de eisen uit EN / IEC 60079-0 en EN / IEC 60079-7 in acht.
Door deze afdekking mag de koelstroom niet worden belemmerd. 

• Bij de bouwvorm met uitgaande as van de motor omhoog (bijv. M2 / V3) moet een
geschikte afdekking voorkomen dat er kleine onderdelen in de ventilatorkap vallen,
zie ook EN / IEC 60079-0. Door deze afdekking mag de koelstroom niet worden
belemmerd.
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4.4 Toleranties bij montagewerkzaamheden

4.5 Aandrijfcomponenten optrekken

Aandrijfcomponenten die op het motoraseinde worden getrokken, zoals rondsels,
moeten door middel van verwarming worden gemonteerd, zodat de encoder bij enkel-
voudige motoren niet beschadigd raakt.

4.6 Klemmenkast draaien

4.6.1 Klemmenkast met klemmenbord en verdraaiingsbeveiligingslijst 

De volgende afbeelding laat als voorbeeld de opbouw van een klemmenkast met ver-
draaiingsbeveiligingslijst zien:

Aseinde Flens

Diametertolerantie conform EN 50347
• ISO j6 bij Ø ≤ 28 mm
• ISO k6 bij Ø ≥ 38 mm tot ≤ 48 mm
• ISO m6 bij Ø ≥ 55 mm
• Centreerboring conform DIN 332, vorm DR..

Centreerrandtolerantie conform EN 50347
• ISO j6 bij Ø ≤ 250 mm
• ISO h6 bij Ø ≥ 300 mm

K1M6 / K1M8 in uitvoering van aluminium 
of gietijzer

K1M12S in uitvoering van gietijzer

27021600583288587

[119]

[140]

[2]

[1213][1213]

[131]
[a]

[a1]

[a2]

[113]

[119]

[117]

[140]

[111]

[123]
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Het soort en aantal klemmenstroken varieert al naar gelang de klemmenkastuitvoering
en opties.

Ga als volgt te werk om de klemmenkast te draaien:

1. Bouten [123] op het deksel van de klemmenkast losdraaien en deksel verwijderen. 

2. Bevestigingsbouten [119] van de klemmenkast losdraaien.

3. Afdichtingsvlakken op de borst van de stator, onderbouw en deksel van de klemmen-
kast reinigen.

4. Afdichtingen [111 en 131] op beschadigingen controleren en zo nodig vervangen.

5. De eenheid van klemmenbord en verdraaiingsbeveiligingslijst uit de klemmenkast
nemen.

Evt. reeds aangesloten kabels vóór het verwijderen van de eenheid losmaken.

6. De klemmenkast in de gewenste positie draaien.

7. De eenheid van klemmenbord en verdraaiingsbeveiligingbeveiligingslijst net als de
klemmenkast draaien en weer plaatsen.

De opschriften op de klemmenborden U1, V1 en W1 moeten na het plaatsen weer
in de richting van de kabeluitgangen wijzen.

8. Draai de onderbouw van de klemmenkast met de schroeven [119] en de borgringen
met een van de volgende aanhaalmomenten vast:

• EDR.71 – 132: 5 Nm [44,3 lb-in]

• EDR.160 – 225: 25,5 Nm [225,7 lb-in]

9. Evt. gedemonteerde leidingen conform de volgende tabel weer aansluiten:

De moeren op de aansluitbouten met het passende aanhaalmoment  vastdraaien.

10.Draai het klemmenkastdeksel met de schroeven [123] en de borgringen met over-
eenkomstig het passende aanhaalmoment vast. Let erop dat de afdichting goed zit!

[2] Moer aansluitbout
[111] Afdichting
[113] Bevestigingsbouten klemmenkast + borgringen (per stuk 4x)
[117] Zeskantbout aarding binnen
[119] Bevestigingsbouten klemmenkast + borgringen (per stuk 4x)
[123] Bevestigingsbouten klemmenkastdeksel + borgringen (per stuk 4x)
[131] Afdichting
[140] Zeskantbout aarding buiten
[a] Klemmenstrook 1
[a1] Schroef optionele klem/gelijkrichter
[a2] Platkopschroef optionele klem
[b] Klemmenstrook 2
[1213] Kit (1 verdraaiingsbeveiligingslijst, 1 klemmenbord, 4 hulzen, 2 schroeven, 2 moeren)

geel wit bruin

W2/T4 U2/T5 V2/T6

zwart rood blauw

U1/T1 V1/T2 W1/T3

AANWIJZING
De leidingen mogen na het aansluiten geen knikken en verdraaiingen vertonen.

Let op de correcte volgorde van het aansluitmateriaal, zie hoofdstuk "Motor aansluiten
via klemmenbord".
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4.6.2 Aanhaalmomenten

De volgende tabel laat alle aanhaalmomenten zien die nodig zijn om de klemmenkast
te draaien:

4.7 Lakken

WAARSCHUWING!
Mogelijke beschadiging van de wikkelinguitlopers bij het draaien van het klemmenbord.

Mogelijk materiële schade.

• Om er zeker van te zijn dat de leidingen niet beschadigd zijn, dient u na de mon-
tage een isolatietest uit te voeren, zie hoofdstuk "Langdurige opslag motoren"
(→ pag. 18). 

Nummer in 
legenda Schroef Geldigheidsgebied

Aanhaalmoment

in Nm in lb-in

[2] Moer aansluitbout Bout M6 3 26,6

Bout M8 6 53,1

Bout M12 15,5 137,2

[61] Lenskopschroef optionele klem EDR.71 – 225 1,8 16,0

[113] Lenskopschroef bevestiging draagrail EDR.71 – 132 5 44,3

[117] Zeskantbout aarding binnen EDR.71 – 132 4 35,4

EDR.160 25,5 225,7

EDR.180 – 225
(uitvoering van aluminium)

25,5 225,7

EDR.180 – 225
(uitvoering van gietijzer)

50 442,5

[119] Lenskopschroef klemmenkast EDR.71 – 132 5 44,3

EDR.160 – 225 25,5 225,7

[123] Zeskantbout klemmenkastdeksel EDR.71 – 132 4 35,4

EDR.160 10,3 91,2

EDR.180 – 225 
(uitvoering van aluminium)

10,3 91,2

EDR.180 – 225
(uitvoering van gietijzer)

25,5 225,7

[140] Zeskantbout aarding buiten EDR.71 – 225 4 35,4

[a1] Schroef optionele klem/gelijkrichter EDR.71 – 225 1,8 16,0

[a2] Platkopschroef optionele klem EDR.71 – 225 1 8,9

AANWIJZING VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
SEW-EURODRIVE levert de aandrijvingen met een laklaag die bestand is tegen de
elektrostatische oplading overeenkomstig EN / IEC 60079-0. Bij het opnieuw lakken
van de motoren of motorreductoren moeten de vereisten ter vermijding van elektro-
statische oplading overeenkomstig EN / IEC 60079-0 worden nageleefd.
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5 Elektrische installatie

• Let bij het installeren beslist op de veiligheidsaanwijzingen in hoofdstuk 2!

• Gebruik voor het schakelen van de motor schakelcontacten van gebruikscategorie
AC-3 volgens EN 60947-4-1.

• Houd u bij regelaargevoede motoren aan de desbetreffende bedradingsaanwij-
zingen van de regelaarfabrikant.

• Raadpleeg de technische handleiding van de regelaar.

5.1 Aanvullende bepalingen

Bij het opzetten van elektrische installaties dienen de algemeen geldende veiligheids-
bepalingen voor elektrische laagspanningsinstallaties (bijv. DIN IEC 60364,
DIN EN 50110) in acht te worden genomen.

5.2 Aansluitschema’s en bezettingsschema's gebruiken

De motor moet worden aangesloten volgens het (de) bij de motor meegeleverde aan-
sluitschema('s). Als dit aansluitschema ontbreekt, mag de motor niet aangesloten en in
bedrijf gesteld worden. De juiste aansluitschema's kunt u gratis bestellen bij SEW-
EURODRIVE.

5.3 Doorsneden controleren

Kabeldoorsneden controleren op basis van de nominale motorstroom, de geldende
installatievoorschriften en de vereisten op de plaats van opstelling.

5.4 Kabelinvoeren

De aansluitklemmenkasten zijn uitgevoerd met metrische draadgaten volgens
EN 50262 of met NPT-draadgaten volgens ANSI B1.20.1-1983. Bij de levering zijn alle
boringen voorzien van explosiebeveiligde afsluitstoppen.

Voor een correcte kabelinvoer moeten de afsluitstoppen worden vervangen door kabel-
wartels met trekontlasting, die toegelaten zijn voor gebruik in de betreffende explosie-
beveiligde zone. De kabelwartel moet geselecteerd worden overeenkomstig de buiten-
diameter van de gebruikte kabel. Het aanhaalmoment van de kabelinvoer vindt u in de
technische handleiding/installatiehandleiding of in het EG-bouwmodeltestcertificaat van
de kabelwartels. De IP-beschermingsgraad van de kabelinvoer moet minimaal overeen-
komen met de IP-beschermingsgraad van de motor.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel door elektrische schok.

Dood of zwaar letsel!

• Let op de volgende aanwijzingen.
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Gebruik alleen wartels, waarvan de boutkoppen in de vlakke verzinkingen passen. 

De volgende tabel laat de afmetingen van de vlakke verzinkingen met de bijbehorende
boutgrootten zien:

Alle niet gebruikte kabelinvoeren moeten na het afronden van de installatie worden
afgesloten met een afsluitdop om de beschermingsgraad aan te houden. Bij het ver-
vangen van een afsluitstop moet weer een explosiebeveiligde stop worden gebruikt. 

5.5 Potentiaalvereffening

Conform EN 60079-14 en IEC 61241-14 kan de aansluiting op een potentiaalvereffe-
ningssysteem vereist zijn. Zie hoofdstuk "Elektrische installatie/verbetering van de
aarding (EMC)".

5.6 Aanwijzingen voor de bedrading

Let bij het installeren op de veiligheidsaanwijzingen.

5.6.1 Beveiliging tegen storingen in de motorbeveiligingsinrichtingen

Om SEW-motorbeveiligingsapparatuur (temperatuurvoeler TF) te beveiligen tegen
storing mogen:

• apart afgeschermde voedingsleidingen samen met vermogensleidingen in één kabel
worden gelegd,

• niet-afgeschermde voedingsleidingen niet samen met vermogensleidingen in één
kabel gelegd worden.

Vlakke verzinking in mm Wartel  

19 M12 

24 M16 

30 M20

35 M25

45 M32

56 M40

64 M50

75 M63
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5.7 Bijzonderheden tijdens bedrijf met frequentieregelaar

Bij motoren die op een frequentieregelaar zijn aangesloten, moeten de desbetreffende
aansluitvoorschriften van de regelaarfabrikant worden aangehouden. Volg altijd de
instructies in het hoofdstuk "Bedrijfssoorten en grenswaarden" en de technische hand-
leiding van de frequentieregelaar op.

5.8 Verbetering van de aarding (EMC)

Voor een betere laagimpedante aarding bij hoge frequenties adviseren wij bij de draai-
stroommotoren DR/DV(E) de volgende aansluitingen:

• DVE250 en 280: schroef M16 en twee waaierschijven in de boring van de oogbout.

5.9 Bijzonderheden bij het schakelbedrijf

Bij het schakelbedrijf van de motoren moeten mogelijke storingen in het schakelappa-
raat door passende schakelingen worden uitgesloten. De richtlijn EN 60204 (Elektrische
uitrusting van machines) stelt dat de motorwikkeling moet worden ontstoord ter beveili-
ging van numerieke of plc-besturingen. SEW-EURODRIVE adviseert de beveiligings-
schakeling bij de schakelelementen aan te brengen, omdat het meestal schakelingen
zijn die storingen veroorzaken.

[1]
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5.10 Omgevingsomstandigheden tijdens bedrijf

5.10.1 Omgevingstemperatuur

Indien niet anders vermeld op het typeplaatje, moet ervoor worden gezorgd dat het
temperatuurbereik van –20 °C tot +40 °C wordt aangehouden. 

Bij motoren die geschikt zijn voor hogere of lagere omgevingstemperaturen worden spe-
ciale specificaties op het typeplaatje vermeld.

Als de motoren bij een omgevingstemperatuur van meer dan +40 °C (max. +60 °C)
worden gebruikt, moeten de gebruikte leidingen en leidingwartels bestand zijn tegen
temperaturen ≥ 90 °C.

5.10.2 Relatie tussen motorvermogen en opstellingshoogte

De volgende grafiek laat zien met welke factor fH het motorvermogen in relatie tot de
opstellingshoogte moet worden gereduceerd.

De berekening vindt plaats op basis van de formule: PH = fH × Pnom

De in te stellen stroom wordt als volgt berekend: IH = fH × Inom

5.10.3 Schadelijke straling

De motoren mogen niet aan schadelijke straling, zoals ioniserende straling, worden
blootgesteld. Overleg eventueel met SEW-EURODRIVE B.V.

5.10.4 Schadelijke gassen, dampen en stof

Explosiebeveiligde motoren zijn bij gebruik overeenkomstig de voorschriften niet in staat
om explosieve gassen, dampen of stof te ontsteken. Zij mogen echter niet worden bloot-
gesteld aan gassen, dampen of stofsoorten die de bedrijfsveiligheid in gevaar brengen
door bijvoorbeeld:

• corrosie

• beschadiging van de beschermende laklaag

• beschadiging van het afdichtingsmateriaal enz.

Keuze van de 
afdichtingen

Als de motor in omgevingen met een hogere milieubelasting, zoals hogere ozon-
waarden, wordt gebruikt, kunnen de motoren naar keuze worden voorzien van hoog-
waardigere afdichtingen. Neem bij twijfel aan de bestendigheid van de afdichtingen
tegen de milieubelasting contact op met SEW-EURODRIVE B.V.

5408843275
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5.11 Aanwijzingen voor het aansluiten van de motor

Houd u bij het aansluiten van de motor aan de volgende punten:

• Kabeldoorsnede controleren

• Monteer de doorverbindingsstrips correct

• Schroef de aansluitingen en de aardleiding goed vast

• Aansluitleidingen liggen vrij om beschadigingen van de leidingisolatie te voorkomen 

• Luchttrajecten aanhouden

• In de klemmenkast: wikkelinguitlopers controleren en zo nodig vastdraaien

• Volgens het meegeleverde aansluitschema aansluiten

• Uitstekende draadeinden voorkomen

• Motor met de desbetreffend voorgeschreven draairichting aansluiten

5.12 Motor van de categorie 2G en 2GD aansluiten

De volgende aansluitschema’s kunnen met opgave van het bestelnummer van de motor
(zie hoofdstuk "Typeplaatje" in de bijbehorende, uitgebreide technische handleiding) bij
SEW-EURODRIVE B.V. worden besteld:

AANWIJZING
Houd u absoluut aan het geldige aansluitschema! Als dit document ontbreekt, mag de
motor niet aangesloten of in bedrijf gesteld worden. De juiste aansluitschema's kunt u
gratis bestellen bij SEW-EURODRIVE.

AANWIJZING
In de klemmenkast mogen zich geen vreemde voorwerpen, vuil of vocht bevinden.
Niet-benodigde kabelinvoeropeningen en de kast zelf dienen stof- en waterdicht afge-
sloten te worden.

Serie Aantal polen
Bijbehorend aansluitschema

(naam/nummer)
X = jokertekens voor versie

eDR63 4 DT14 / 08 857 X 03
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5.12.1 Motoraansluiting

Veerdrukklem Bij motoren van de bouwgrootte 63 moeten de voedingskabels overeenkomstig het aan-
sluitschema in de veerdrukklem worden aangesloten. De aardleiding moet zodanig op
de aansluiting van de aardleiding worden gemonteerd dat de kabelschoen en het behui-
zingsmateriaal door een vlakke sluitring zijn gescheiden.

5.13 Motor van de categorie 3G en 3GD aansluiten

De volgende aansluitschema’s kunnen met opgave van het bestelnummer van de motor
(zie hoofdstuk "Typeplaatje" in de bijbehorende, uitgebreide technische handleiding) bij
SEW-EURODRIVE B.V. worden besteld:

5.13.1 Motoraansluiting

Afhankelijk van de bouwgrootte en de elektrische uitvoering worden de motoren in ver-
schillende soorten geleverd en aangesloten. Let op het aansluittype in de volgende
tabel. 

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

Ö-schakeling Õ-schakeling Aansluiting van de 
aardleiding

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14

Serie Aantal polen Schakeling
Bijbehorend aansluitschema

(naam/nummer)
X = jokertekens voor versie

DR63 4, 6 Ö / Õ DT14 / 08 857 X 03

DVE250/280 4 Ö / Õ DT13 / 08 798 X 06

Serie Aansluiting

DR63 Motoraansluiting via veerdrukklem

DVE250/280 Motoraansluiting via klemmenbord
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Bouwgrootte 63 - veerdrukklem

Bij motoren van de bouwgrootte 63 moeten de voedingskabels overeenkomstig het aan-
sluitschema in de veerdrukklem worden aangesloten. De aardleiding moet zodanig op
de aansluiting van de aardleiding worden gemonteerd dat de kabelschoen en het behui-
zingsmateriaal door een vlakke sluitring zijn gescheiden.

Bouwgrootte 250/280 - klemmenbord

• Volgens het meegeleverde aansluitschema

• Kabeldoorsnede controleren

• Klembruggen correct aanbrengen

• Aansluitingen en aardleiding goed vastschroeven

• In de klemmenkast: wikkelinguitlopers controleren en zo nodig vastdraaien

Ö-schakeling Õ-schakeling Aansluiting van de 
aardleiding

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14

Plaats van de klembruggen bij Õ-schakeling

U
1

V1

W
1

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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Motoraansluiting 
aansluitklemmen-
kast

Afhankelijk van de elektrische uitvoering worden de motoren in verschillende soorten
geleverd en aangesloten. Monteer de klembruggen volgens het aansluitschema en
schroef deze stevig vast. Let op de in de volgende tabellen vermelde aanhaalmomenten.  

De vetgedrukte uitvoeringen gelden in het S1-bedrijf voor de standaardspanningen en
standaardfrequenties volgens de informatie in de catalogus. Bij afwijkende uitvoeringen
zijn andere aansluitingen mogelijk, zoals andere diameters van de aansluitbouten en/of
een andere omvang van de levering. De uitvoeringen worden op de volgende pagina's
nader toegelicht.

Plaats van de klembruggen bij Ö-schakeling

Motorbouwgrootte DVE250/280: 

[1] Klembrug
[2] Aansluitbout
[3] Flensmoer

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

U
1

U
2

V2

V1

W
1

W
2

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

AANWIJZING
In de klemmenkast mogen zich geen vreemde voorwerpen, vuil of vocht bevinden.
Niet-benodigde kabelinvoeropeningen en de kast zelf dienen ten minste overeenkom-
stig de IP-beschermingsgraad van de motor afgesloten te worden.

Motorbouwgrootte DVE250/280

Aansluit-
bout

Aanhaalmoment 
zeskantmoeren 

Aansluiting 
klant

Uitvoering Aansluittype Omvang van de 
levering

PE-
aansluit-

bout

Uitvoering

Ø Doorsnede Ø

M10 10 Nm ≤ 95 mm2 3
Ringkabel-
schoen

Aansluitmate-
riaal in zakje 
meegeleverd

M10 5

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

Aansluitonder-
delen voorge-
monteerd

M10 5
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5.14 Motoren van de categorie 2G, 2GD, 3D en 3GD

5.14.1 Algemene aanwijzingen

De explosiebeveiligde motoren van SEW-EURODRIVE zijn bestemd voor de volgende
toepassingszones:

5.14.2 Speciale aanduiding "X"

Als de speciale aanduiding "X" achter het goedkeuringsnummer van het conformiteits-
of bouwmodeltestcertificaat staat, wordt verwezen naar bijzondere voorwaarden voor
de veilige toepassing van de motoren binnen deze goedkeuring.

5.14.3 Temperatuurklassen

De motoren zijn toegelaten voor de temperatuurklassen T3 of T4. 

De temperatuurklasse van de motor in de uitvoeringen 3D en 3GD vindt u op het type-
plaatje of in de conformiteitsverklaring in de appendix. 

De temperatuurklasse van de motor in de uitvoeringen 2G en 2GD vindt u in het bouw-
modeltestcertificaat die bij elke motor wordt meegeleverd.

1139608587

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

[1]

[1]

[5]

[5]

[4]

[3]

[6]

[2]

[2]

[4]

[3]

[6]

Categorie van de 
motor 

Toepassingszone

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

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

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

3GD
Toepassing in zone 2 of 22 en conform de bouwvoorschriften van apparaatgroep II, 
categorie 3GD
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5.14.4 Oppervlaktetemperaturen

De oppervlaktetemperatuur van de motor is aangegeven op het typeplaatje of in het
conformiteits- of bouwmodeltestcertificaat. 

5.14.5 Beveiliging tegen ontoelaatbaar hoge oppervlaktetemperaturen

Explosiebeveiligde motoren garanderen onder normale bedrijfsomstandigheden een
veilig bedrijf. Bij overbelasting moet de motor veilig worden uitgeschakeld om ontoelaat-
baar hoge oppervlaktetemperaturen te voorkomen.

De motorbeveiliging moet in overeenstemming zijn met de toelatingen. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen twee principiële motorbeschermingsgraden. De eventuele
extra voorzieningen kunnen, indien beschikbaar, worden toegevoegd:

Motorbeschermingsgraden Extra voorziening

A: Aardlekschakelaar voor motorstroom TF

B: PTC-temperatuurvoeler 
(PTC-weerstand: SEW-aanduiding TF)

–
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De volgende tabel laat de van de toelating onafhankelijke, voorgeschreven soort motor-
beveiliging zien:

De van de motorbeveiliging afhankelijke, toelaatbare bedrijfssoorten worden vermeld in
het hoofdstuk "Toelaatbare bedrijfssoorten". Remmotoren van de categorie 3D en 3GD
worden door SEW-EURODRIVE af fabriek uitgerust met PTC-temperatuurvoelers (TF).

5.14.6 Beveiliging uitsluitend met motorbeveiligingsschakelaar

Let bij installaties met een motorbeveiligingsschakelaar volgens EN 60947 op het
volgende:

• Bij categorie 2G en 2GD: De aanspreektijd van de motorbeveiligingsschakelaar
moet bij de op het typeplaatje vermelde aanspreekstroomverhouding IA/Inom korter
zijn dan de opwarmtijd tE van de motor.

• De motorbeveiligingsschakelaar moet bij uitval van een fase in alle polen uitscha-
kelen.

• De motorbeveiligingsschakelaar moet goedgekeurd zijn door een erkende instantie
en van een overeenkomstig testnummer voorzien zijn.

• De motorbeveiligingsschakelaar moet ingesteld zijn op de nominale motorstroom
overeenkomstig het typeplaatje. Bij de categorie 2G en 2GD staat de toegestane
nominale motorstroom bovendien op het bouwmodeltestcertificaat.

5.14.7 Beveiliging uitsluitend met PTC-temperatuurvoeler (TF)

De PTC-temperatuurvoeler dient bewaakt te worden door een geschikt apparaat. De
geldende installatievoorschriften hiervoor dienen te worden aangehouden.

De PTC-temperatuurvoelers voldoen aan DIN 44082.

Controle-weerstandsmeting (meetinstrument met U ≤ 2,5 V of I < 1 mA):

• Meetwaarde normaal: 20 – 500 Ω, warmteweerstand > 4000 Ω 

De PTC-temperatuurvoeler (TF) is nodig voor de handhaving van een bedrijfsveilige iso-
latie en voor de thermische bewaking.

De analysefunctie van de temperatuurbewaking moet in combinatie met het tempera-
tuurvoeler-meetcircuit geactiveerd zijn en bij overtemperatuur absoluut in werkin treden.

Categorie 2 (2GD / Gb Db of 2G / Gb) 3 (3GD / Gc Dc of 3G / Dc)

Bedrijf:

Netvoeding 
Frequentie-

regelaar 
Netvoeding 

• Frequentie-
regelaar 

• Zachte 
aanloop

Schakelend

Aanduiding 
(zie typeplaatje):

Te-tijd Te-tijd – – –

Motorbeveiliging door: A B A B B

VOORZICHTIG!
Beschadiging van de temperatuurvoelers door te hoge spanning. 

Mogelijke vernieling van de temperatuurvoelers.

• Geen spanningen > 30 V aansluiten. 
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5.14.8 Beveiliging met motorbeveiligingsschakelaar en extra PTC-temperatuurvoeler

De bovengenoemde condities bij beveiliging alleen met motorbeveiligingsschakelaar
gelden ook hier. De beveiliging met temperatuurvoelers (TF) betekent alleen een aan-
vullende veiligheidsmaatregel, die voor de goedkeuring onder omgevingsvoorwaarden
met explosiegevaar geen betekenis heeft.

5.15 Extra voorzieningen

De accessoires moeten worden aangesloten volgens het (de) bij de motor meegele-
verde aansluitschema('s). Als dit aansluitschema ontbreekt, mogen de extra voor-
zieningen niet aangesloten en in bedrijf gesteld worden. De juiste aansluitschema's
kunt u gratis bestellen bij SEW-EURODRIVE. 

De hierna vermelde accessoires worden afhankelijk van de categorie toegepast, zie vol-
gende tabel:

5.15.1 Temperatuurvoelers /TF

De PTC-temperatuurvoelers voldoen aan DIN 44082.

Controle-weerstandsmeting (meetinstrument met U ≤ 2,5 V of I < 1 mA):

• Meetwaarde normaal: 20 – 500 Ω, warmteweerstand > 4000 Ω 

Bij het gebruik van een temperatuurvoeler voor de thermische bewaking moet de ana-
lysefunctie zijn geactiveerd om de bedrijfsveilige isolatie van het temperatuurvoelercir-
cuit te handhaven. Bij een te hoge temperatuur moet absoluut een thermische beveili-
gingsfunctie in werking treden.

Als voor de temperatuurvoeler TF een tweede klemmenkasten aanwezig is, moet de
aansluiting van de temperatuurvoeler hierin plaatsvinden.

Neem bij de aansluiting van de temperatuurvoeler TF absoluut het meegeleverde
schema in acht. Als het schema niet bijgevoegd is, kunt u het gratis bij SEW-EURO-
DRIVE B.V. opvragen.

AANWIJZING
Controleer bij de inbedrijfstelling of het aanspreken van de beveiligingsinrichting tot
een correcte uitschakeling van de aandrijving leidt.

Extra uitrusting Categorie 2 Categorie 3

Temperatuurvoelers /TF x x

Onafhankelijk aangedreven ventilator /VE – x

LET OP!
Zware beschadiging van de temperatuurvoelers door oververhitting.

Mogelijke beschadiging van het aandrijfsysteem.

• Geen spanningen > 30 V op temperatuurvoeler TF aansluiten.

AANWIJZING
Op temperatuurvoeler TF mogen geen spanningen > 30 V worden gezet!
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Hieronder is de karakteristiek van de TF in relatie tot de nominale aanspreektempera-
tuur (hier TNF genoemd) weergegeven.

5.15.2 Onafhankelijk aangedreven ventilator /VE

Motoren van categorie II3D en II3GD kunnen optioneel worden uitgerust met een onaf-
hankelijk aangedreven ventilator. De aanwijzingen voor de aansluiting en veilige werking
vindt u in de technische handleiding van de onafhankelijk aangedreven ventilator VE. 

Onafhankelijk aangedreven ventilatoren V zijn niet toegelaten voor gebruik bij explosie-
beveiligde draaistroommotoren EDR..

5.15.3 Stilstandsverwarming voor motoren van de categorie II3D

Bij het gebruik van de explosiebeveiligde motoren bij omgevingstemperaturen van
minder dan –20 °C moet er een stilstandsverwarming worden gebruikt. 

Bij temperaturen van meer dan –20 °C kan de stilstandverwarming, in gevallen waarin
waarschijnlijk condensvorming optreedt, optioneel worden gebruikt.

Houd u bij het aansluiten van de stilstandverwarming aan de toegestane aansluitspan-
ning voor de verwarmingsband overeenkomstig het typeplaatje van de motor evenals
het aansluitschema van de motor.

Neem eveneens in acht dat de verwarmingsband niet mag worden bijgeschakeld,
zolang de motor ingeschakeld is.
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6 Bedrijfssoorten en grenswaarden
6.1 Toegestane bedrijfssoorten

6.1.1 Toegestane spanningsbelasting bij bedrijf met de frequentieregelaar

Het bedrijf van SEW-motoren met frequentieregelaars is toegestaan als de hieronder
weergegeven impulsspanningen op de motorklemmen niet worden overschreden.

Motortype en 
apparaat-
categorie

Beveiliging tegen ontoelaat-
baar hoge temperaturen 
uitsluitend door

Toegestane bedrijfssoort

eDR63
II2G
II2D
II2GD

Motorbeveiligingsschakelaar
• S1
• Geen zware aanloop mogelijk1)

1) Er is sprake van zware aanloop als de voor normale bedrijfsomstandigheden geselecteerde en ingestelde
motorbeveiligingsschakelaar al gedurende de aanlooptijd wordt uitgeschakeld. Dat is in het algemeen het
geval als de aanlooptijd meer dan het 1,7-voudige van de tijd tE bedraagt.

Motorbeveiligingsschakelaar en 
PTC-temperatuurvoeler (TF)

• S1
• Geen zware aanloop mogelijk1)

DR63
DVE250/280
II3GD/II3D

Motorbeveiligingsschakelaar
• S1
• Geen zware aanloop mogelijk1)

PTC-temperatuurvoeler (TF)

• S1
• Zware aanloop1)

• Bedrijf met frequentieregelaar volgens 
specificaties 

• Met softstarters

[A] Toegestane impulsspanning ULL in V
[B] Stijgtijd in µs
[1] Toegestane impulsspanning

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000
[A]

[B]
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4

[1]

AANWIJZING VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
De maximaal toegestane leider-aarde-spanning van 1200 V mag bij gebruik op het IT-
net ook in geval van storingen niet worden overschreden. 

AANWIJZING VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
Als de toegestane impulsspanning wordt overschreden, moeten er begrenzende
maatregelen worden getroffen. Vraag hierover informatie bij de fabrikant van de
frequentieregelaar.

P
i

f
kVA

Hz

n
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Frequentieregelaar van SEW-EURODRIVE

Bij het gebruik van frequentieregelaars van SEW-EURODRIVE en bij een netspanning
van maximaal 500 V worden de maximaal toegestane grenswaarden van de motoren
aangehouden. 

De maximaal toegestane motorkabellengte is 100 m. 

Er moet altijd een remweerstand worden geconfigureerd en een 4Q-inbedrijfstelling
worden uitgevoerd om te voorkomen dat de tussenkringspanning bij een storing in het
1Q-bedrijf tot een ontoelaatbare waarde stijgt. Er mogen geen externe compontenten,
zoals een ferrietkern, worden gebruikt.

Terugvoeding Het gebruik van de terugvoedingsmodule van MOVIDRIVE® met de daarvoor nood-
zakelijke opties is zonder beperkingen mogelijk. De terugvoeding voorkomt een hoge
tussenkringspanning en daardoor een overschrijding van de maximaal toegestane
grenswaarden.

Frequentieregelaar van andere fabrikanten

Als de maximaal toegestane grenswaarden met frequentieregelaars van andere fabri-
kanten niet kunnen worden aangehouden, moeten er begrenzende maatregelen
worden getroffen. Neem hiervoor contact op met de fabrikant van de frequentieregelaar.

IT-stelsel Bij een IT-stelsel wordt een isolatiefout tussen een fase en aarde getolereerd. De aard-
sluiting op de motor zou in het generatorische bedrijf kunnen leiden tot een overschrij-
ding van de maximaal toelaatbare grenswaarde voor fase/aarde van 1200 V. Om dit
effectief te voorkomen moeten tussen de frequentieregelaar en de motor dienovereen-
komstige beveiligingsschakelingen worden aangebracht. Meestal worden hiervoor
sinusfilters tussen de frequentieregelaar en de motor gebruikt. Neem contact op met de
fabrikant van de frequentieregelaar voor de details m.b.t. de selectie van componenten
en hun bedrading.

AANWIJZING
De maximaal toegestane nominale spanning van de motor bij het bedrijf met frequen-
tieregelaar bedraagt 500 V.
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6.2 Gebruik

6.2.1 Motoren van de categorie 2G en 2GD

De hiervoor benodigde gegevens vindt u op het typeplaatje.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
• Het gebruik van meerdere motoren op een frequentieregelaar is niet toegestaan.

• Om ontoelaatbare oververhitting van de motor te voorkomen moet de spanning op
het motorklemmenbord geconfigureerd zijn.

• Een te lage spanning op de motor (ondercompensatie) leidt tot een grotere slip met
als gevolg een sterke opwarming in de rotor van de motor. 

• Het bedrijf op de frequentieregelaar leidt bij gelijke mechanische belasting door het
hogere harmonisch gehalte in stroom en spanning tot een grotere opwarming van
de motor.

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
• Het bedrijf met frequentieregelaar is alleen toegestaan voor motoren die volgens

het EG-bouwmodeltestcertificaat voor deze bedrijfsssoort gecertificeerd zijn.

• Bij de inbedrijfstelling moet worden aangetoond dat de motorspanning overeen-
komt met de gegevens in het EG-bouwmodeltestcertificaat.
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6.3 Veilig bedrijf van motoren van categorie 3

De configuratie is basisvoorwaarde voor de veilige werking van explosiebeveiligde
motoren. Hierbij moeten de volgende punten in acht worden genomen:

• Thermische koppel-grenskarakteristiek aanhouden

• Dynamisch grenskoppel aanhouden

• Motorgrensfrequentie aanhouden

• Passende frequentieregelaar selecteren

• Belasting van de radiale en axiale kracht van de motoras bij enkelvoudige motoren
controleren

• Maximaal ingaand toerental van de reductor in acht nemen, zie nemax op het
typeplaatje

• Maximaal uitgaand koppel van de reductor in acht nemen, zie namax op het
typeplaatje

6.3.1 Maximaal toelaatbare koppels

De thermische koppel-grenskarakteristiek geeft de maximaal toegestane koppels aan
waarmee de motor permanent mag worden gebruikt. 

Het kortstondig overschrijden van deze waarden is toegestaan als het effectieve werk-
punt onder de thermische grenskarakteristiek ligt.

Het maximale, dynamische grenskoppel van de motoren van categorie 3 mag niet groter
zijn dan 200 % van Mnom.

Maximaal 
toegestane 
frequenties

De in de overzichtstabellen met combinaties van motoren en frequentieregelaars ver-
melde maximumfrequenties dienen beslist aangehouden te worden. Overschrijdingen
zijn niet toelaatbaar.

Keuze frequentie-
regelaar

Selecteer de juiste frequentieregelaar aan de hand van de tabel in het hoofdstuk
"Combinatie motor/regelaar: MOVIDRIVE® en MOVITRAC®".

6.3.2 Combinatie motor/regelaar: MOVIDRIVE® en MOVITRAC®

Motortype II3GD Motorschakeling Õ Motorschakeling Ö

PFR [kW] nmax
[rpm]

PFR [kW] nmax
[rpm]

DR63S4  0,251)

1) Alleen MOVITRAC® B

2100  0,251) 3600

DR63M4  0,251) 2100  0,251) 3600

DR63L4  0,251) 2100  0,371) 3600

DVE250M4 55 2100 (90)2), 1103)

2) Waarden tussen haakjes: optioneel

3) Alleen MOVIDRIVE® B

2500

DVE280S4 75 2100 (110)2), 1323) 2500
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6.3.3 Thermische grenskarakteristieken – categorie 3GD

Thermische 
koppel-grens-
karakteristieken 

Thermische koppel-grenskarakteristiek bij regelaarbedrijf voor 4-polige draaistroom- en
draaistroomremmotoren in Ö-schakeling:

Thermische koppel-grenskarakteristiek bij regelaarbedrijf voor 4-polige draaistroom- en
draaistroomremmotoren Õ-schakeling:

[1]  104 Hz-grenskarakteristiek
[2]  87 Hz-grenskarakteristiek

[1]  60 Hz-grenskarakteristiek
[2]  50 Hz-grenskarakteristiek

[1]

[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 [rpm]

M/Mrated

0,00

0,20

0,40
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0.80
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6.3.4 Aanwijzingen voor het veilige bedrijf

Algemeen Installeer de frequentieregelaar buiten de explosiegevaarlijke omgeving. 

Thermische 
motorbeveiliging

Om te voorkomen dat de toelaatbare grenstemperatuur wordt overschreden zijn voor
het bedrijf met de frequentieregelaar alleen motoren toegestaan die voorzien zijn van
een PTC-temperatuurvoeler (TF). Deze moet worden bewaakt door een geschikt
apparaat. 

Motoren die geschikt zijn voor het bedrijf met een frequentieregelaar, hebben een extra
typeplaatje voor de frequentieregelaar. 

EMC-maatregelen Voor de frequentieregelaars van de series MOVIDRIVE® en MOVITRAC® zijn de vol-
gende componenten toegestaan:

• Netfilters van de serie NF...-...

• Ferrietkernen van de serie HD...

• Uitgangsfilters (sinusfilters) HF..

Bij het gebruik van een uitgangsfilter moet rekening worden gehouden met het span-
ningsverlies via de filter. 

Reductoren Bij de parametrering van door frequentieregelaars geregelde motorreductoren moeten
de karakteristieke waarden nemax en Mamax van de reductor in acht worden genomen.

6.4 Softstarters

Het gebruik van softstarters is toegestaan voor motoren van categorie 3, indien de
motoren uitgerust zijn met een temperatuurvoeler TF en aan de voorwaarden volgens
EN 60079-14 voldaan wordt. Het effect van de temperatuurbewaking en het correcte
opstarten van de motor moet bij de inbedrijfstelling aangetoond en gedocumenteerd
worden. Als de beveiligingsinrichting wordt aangesproken, moet de motor gescheiden
worden van het voedingsnet.
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7 Inbedrijfstelling

• Gebruik voor het schakelen van de motor schakelcontacten van gebruikscategorie
AC-3 volgens EN 60947-4-1.

• Houd u bij door regelaar gevoede motoren aan de desbetreffende bedradings-
aanwijzingen van de regelaarfabrikant.

• Raadpleeg de technische handleiding van de regelaar.

7.1 Vóór de inbedrijfstelling

Controleer vóór de inbedrijfstelling of

• de aandrijving onbeschadigd en niet geblokkeerd is

• de maatregelen na een langere opslagtijd overeenkomstig het hoofdstuk "Voorberei-
ding" getroffen zijn

• alle aansluitingen correct zijn uitgevoerd

• de draairichting van de motor/motorreductor juist is

– (motor rechtsom: U, V, W volgens L1, L2, L3)

• alle beschermkappen correct zijn gemonteerd

• alle motorbeveiligingsinrichtingen actief zijn en op de nominale motorstroom inge-
steld zijn

• bij hijswerken de terugspringende handremlichter van de rem gebruikt wordt

• er geen andere gevaren aanwezig zijn

AANWIJZING
• De motoren mogen alleen in bedrijf gesteld en gebruikt worden door het vak-

personeel met inachtneming van de geldende veiligheidsvoorschriften en de
gegevens in deze technische handleiding.

WAARSCHUWING!
Gevaar voor letsel door elektrische schok.

Dood of zwaar letsel!

Let op de volgende aanwijzingen.

VOORZICHTIG!
De oppervlakken van de aandrijving kunnen tijdens het bedrijf hoge temperaturen
bereiken. 

Gevaar voor verbranding.

• Vóór aanvang van de werkzaamheden de motor laten afkoelen. 

LET OP!
Begrens het maximumtoerental en de stroomgrens op de regelaar. Aanwijzingen voor
de procedure vindt u in de documentatie van de regelaar.
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7.2 Tijdens de inbedrijfstelling

Controleer tijdens de inbedrijfstelling of

• de motor correct draait (geen overbelasting, geen toerentalschommelingen, sterke
geluidsontwikkeling enz.)

• het juiste remkoppel overeenkomstig de betreffende applicatie is ingesteld (zie
hoofdstuk "Technische gegevens")

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

7.3 Parameterinstelling: frequentieregelaar voor motoren van categorie 3

7.3.1 Inbedrijfstellingsprocedure voor MOVITRAC® B

Let bij de inbedrijfstelling op de volgende punten:

• Gebruik de software MOVITOOLS® MotionStudio (versie 5.70 of hoger) voor de
inbedrijfstellingswizard.

• De inbedrijfstelling en het bedrijf van motoren van categorie 3 is mogelijk in parame-
terset 1 en 2. 

• In de systeemconfiguratie is alleen de afzonderlijke aandrijving toegestaan. 

• Als regelmethode kan zowel "V/f" als "Vectorgeregeld" worden ingesteld.

• Bij het selecteren van de toepassing zijn de toerentalbesturing en de hijswerktoepas-
sing mogelijk. De opties "DC-remmen" of "Vangfunctie" mogen niet worden gebruikt.

• De bedrijfssoort moet altijd op "4-kwadrantbedrijf" worden ingesteld.

• De overeenkomstige motorserie wordt in het venster "Motortype" geselecteerd.

• In het venster "Motorselectie" moeten naast de keuze van de motor de apparaat-
categorie, de netspanning, de motorspanning en het type schakeling worden
geselecteerd. 

Stroomgrens De parameter Stroomgrens wordt door de inbedrijfstellingswizard in het applicatie-
venster op 150 % Inom mot gezet. Deze waarde moet overeenkomstig het maximaal toe-
gestane koppel aan de uitgaande as bij de reductor Mamax worden gereduceerd. 

AANWIJZING
Voor de inbedrijfstelling van de frequentieregelaars moet de desbetreffende techni-
sche handleiding en bij motorreductoren bovendien de technische handleiding van de
reductor in acht worden genomen.
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Maximumtoerental In het venster "Systeemgrenzen" moet het maximale motortoerental worden begrensd.
Bij de instelling van de parameter Maximumtoerental moet u op het volgende letten:

• maximumtoerental ≤ motorgrenstoerental en

• maximumtoerental ≤ maximaal toerental ingaande as nemax (zie typeplaatje
reductor)

Automatische 
afstelling

De parameter Automatische afstelling wordt geactiveerd door de inbedrijfstellings-
wizard. Hierdoor stelt de frequentieregelaar bij elke vrijgave de parameter IxR waarde
automatisch in. Handmatige wijziging is niet toegestaan.

7.3.2 Inbedrijfstellingsprocedure voor MOVIDRIVE® B

Let bij de inbedrijfstelling op de volgende punten:

• Gebruik de software MOVITOOLS® MotionStudio (versie 5.70 of hoger) voor de
inbedrijfstellingswizard.

• De inbedrijfstelling en het bedrijf van motoren van categorie 3 is mogelijk in parame-
terset 1 en 2.

• Bij de eerste inbedrijfstelling moet altijd een complete inbedrijfstelling worden uitge-
voerd.

• In de motorconfiguratie is alleen de afzonderlijke aandrijving toegestaan. Als regel-
methode kan zowel "V/f" als "Vectorgeregeld" worden ingesteld.

• De overeenkomstige motorserie wordt in het venster "Motortype" geselecteerd.

• In het venster "SEW-motortype 1" moeten naast de keuze van de motor met de
apparaatcategorie, de nominale motorspanning, de nominale motorfrequentie en de
netspanning worden geselecteerd. 

• Bij het selecteren van de toepassingsmogelijkheden zijn alleen de "Toerentalrege-
ling" en de functie "Hijswerk" mogelijk. De functies "DC-remmen" of "Vangfunctie"
mogen niet worden gebruikt.

Stroomgrens De parameter Stroomgrens wordt door de inbedrijfstellingswizard in parametervenster
1 op 150 % Inom mot gezet. Deze waarde moet overeenkomstig het maximaal toege-
stane koppel aan de uitgaande as bij de reductor Mamax worden gereduceerd. 

Maximumtoerental In parametervenster 2 moet het maximale motortoerental worden begrensd. Bij de
instelling van de parameter Maximumtoerental moet u op het volgende letten:

• maximumtoerental ≤ motorgrenstoerental en

• maximumtoerental ≤ maximaal toerental ingaande as nemax (zie typeplaatje reductor)

Automatische 
afstelling

De parameter Automatische afstelling wordt geactiveerd door de inbedrijfstellings-
wizard. Hierdoor stelt de frequentieregelaar bij elke vrijgave de parameter IxR waarde
automatisch in. Handmatige wijziging is niet toegestaan.

De bedrijfssoort moet alijd op "4-kwadrantbedrijf" worden ingesteld (parameter
P820/P821).
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7.4 Blokkeerrichting wijzigen bij motoren met terugloopblokkering

7.4.1 Maat "x" na de montage

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

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

[9] Klemlichamen
[10] Vulring

6107

1243589

X

Motor Maat "x" na de montage

DV(E)250 - 280 13,5 mm
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De motor mag niet in de blokkeerrichting gestart worden (fasevolgorde bij het
aansluiten in acht nemen). Let op de draairichting van de eindas en het aantal trappen
als u de motor op de reductor monteert. Voor controledoeleinden kan de terugloopblok-
kering met de halve motorspanning één keer in de blokkeerrichting bewogen worden.

1. Ventilatorkap [1] en ventilator [2] demonteren, cilinderschroeven [3] verwijderen.

2. V-ring [4] en pakking met vilten ring [5] verwijderen (vet voor hergebruik opvangen).

3. Borgring [6] verwijderen (niet bij DT71/80), bovendien bij DV(E)132M-160M
vulringen [10] verwijderen.

4. Meenemer [8] en klemlichamen [9] via de draadgaten [7] compleet verwijderen, 180°
draaien en er weer op drukken.

5. Vet weer bijvullen.

6. Belangrijk: geen druk of stoten op de klemlichamen –  schade aan het materiaal!

7. Gedurende het inpersen (kort voordat het klemlichaam in de buitenring dringt) de
rotoras met de hand langzaam in de draairichting draaien. Het klemlichaam glijdt dan
gemakkelijker in de buitenring.

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

WAARSCHUWING!
Gevaar voor beknelling door onbedoeld aanlopen van de aandrijving. 

Dood of zwaar letsel.

• Schakel de motor en, indien aanwezig, de ventilator spanningsloos, voordat u met
de werkzaamheden begint.

• Beveilig tegen onbedoeld inschakelen.
• Houd u nauwkeurig aan de volgende procedure!
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8 Inspectie/onderhoud

Reparaties of veranderingen aan de motor mogen alleen uitgevoerd worden door SEW-
servicepersoneel of reparatiewerkplaatsen en -fabrieken die over de vereiste kennis
beschikken. 

Voordat de motor opnieuw in bedrijf gesteld wordt, moet de naleving van de voor-
schriften gecontroleerd en door middel van een markering op de motor of het opstellen
van een keuringsrapport bevestigd worden. 

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

WAARSCHUWING!
Gevaar voor beknelling door omlaagvallend hijswerk of ongecontroleerde apparaten. 

Dood of zwaar letsel.

• Hijswerkaandrijvingen borgen of neerlaten (om te voorkomen dat ze neerstorten)
• Machine borgen en/of afsluiten
• Vóór aanvang van de werkzaamheden de motor en, indien aanwezig, de ventilator

spanningsloos schakelen en tegen onbedoelde herinschakeling borgen!
• Uitsluitend originele onderdelen uit de desbetreffende, geldige onderdelenlijst

gebruiken!

VOORZICHTIG!
De oppervlakken van de aandrijving kunnen tijdens het bedrijf hoge temperaturen
bereiken. 

Gevaar voor verbrandingsgevaar.

• Vóór aanvang van de werkzaamheden de motor laten afkoelen. 

VOORZICHTIG!
De omgevingstemperatuur en de askeerringen zelf mogen bij de montage niet kouder
zijn dan 0 °C , omdat de askeerringen anders beschadigd kunnen raken. 

AANWIJZING
Lipseal-afdichtingen vóór de montage in het bereik van de afdichtingslip met vet
insmeren, zie hoofdstuk "Bestelgegevens voor smeermiddelen en corrosiewerende
middelen" in de bijbehorende, uitgebreide technische handleiding.
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8.1 Inspectie- en onderhoudsintervallen

BELANGRIJKE AANWIJZINGEN VOOR DE EXPLOSIEBEVEILIGING
• Gebruik uitsluitend originele onderdelen die voorkomen in de geldige onderdelen-

lijst. Anders vervalt de Ex-toelating van de motor.

• Bij het vervangen van motoronderdelen die samenhangen met de explosiebeveili-
ging is een nieuwe routinetest noodzakelijk.

• Let er na de onderhouds- en reparatiewerkzaamheden op of de motor correct is
gemonteerd en alle openingen zorgvuldig zijn afgesloten.

• Motoren in omgevingen met explosiegevaar regelmatig reinigen. Voorkom stof-
afzettingen van meer dan 5 mm.

• De explosiebeveiliging is in belangrijke mate afhankelijk van de naleving van de IP-
beschermingsgraad. Let daarom tijdens alle werkzaamheden op een juiste plaat-
sing en foutloze toestand van alle afdichtingen.

• De explosiebeveiliging kan alleen bij correct onderhouden motoren worden
gehandhaafd.

• Als de motoren of motorreductoren opnieuw worden gelakt, moeten de vereisten
ter voorkoming van elektrostatische oplading conform EN / IEC 60079-0 in acht
worden genomen, zie hiervoor ook het hoofdstuk "Lakken" in de bijbehorende, uit-
gebreide technische handleiding.

Apparaat/onderdeel Tijdsinterval Vereiste actie

Motor • Om de 10000 bedrijfsuren Motor inspecteren:
• Kogellagers controleren, 

evt. vervangen
• Lipseal-afdichting vervangen
• Koelluchtkanalen reinigen

Motor met terugloop-
blokkering

• Vloeibaar vet van de terugloop-
blokkering verversen

Aandrijving • Verschillend

(afhankelijk van externe 
factoren)

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

Luchttrajecten en opper-
vlakken van de motor en 
evt. van de onafhankelijk 
aangedreven ventilator

• Verschillend

(afhankelijk van externe 
factoren)

• Luchttrajecten en oppervlakken 
reinigen
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8.2 Tussenplaat vervangen

De volgende afbeelding laat de tussenplaat zien:

Om bij motoren van bouwgrootte DR63/eDR63 te voorkomen dat de schroeven [3] voor
de bevestiging van de tussenplaat [2] vanzelf losgaan, dienen deze door middel van
LOCTITE® o.i.d. geborgd te worden.

8.3 Smering van de terugloopblokkering

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

259726475

[1]
[2]
[3]

Veerdrukklem
Tussenplaat
Schroeven

[2]

[3]

[1]

Motortype 250/280

Vet [g] 80
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8.4 Onafhankelijk aangedreven ventilator VE monteren

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

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

[1]

AANWIJZING
Neem de technische handleiding van de onafhankelijk aangedreven ventilator in acht. 
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9 Technische gegevens
9.1 Maximaal toegestane radiale krachten

De volgende tabel laat de toegestane radiale krachten (bovenste waarde) en axiale
krachten (onderste waarde) van de explosiebeveiligde draaistroommotoren zien:

9.1.1 Omrekening van de radiale kracht bij excentrische krachtaangrijping

Als de radiale kracht buiten het midden van het aseinde aangrijpt, moeten de toege-
stane radiale krachten met de volgende formules worden berekend. De kleinste van
beide waarden FxL (op lagerlevensduur) en FxW (op assterkte) is de toelaatbare waarde
voor de radiale kracht op plaats x. Let op dat de berekeningen voor Mamax gelden.

FxL op 
lagerlevensduur

FxW op assterkte

Uitvoering
[rpm]
Aantal 
polen

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

Bouwgrootte

63
250
280

Voetmotor
1500
4

-
-

8000
2500

Flensmotor

1000
6

600
150

-
-

1500
4

500
110

9000
2600

F F a
b x

NxL R= ×
+

[ ]

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

Afbeelding 1: radiale kracht Fx bij excentrische krachtaangrijping

F c
f x

NxW =
+

[ ]

l

l/2

x

F
R

F
x

F
A

d

l

l/2

x

F
Ra

F
x

F
A

d

R

P
i

f
kVA

Hz

n
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Motorconstanten 
voor de 
omrekening van 
de radiale kracht

Tweede 
motoraseinde

Neem contact op met SEW-EURODRIVE B.V. voor de toelaatbare belasting van het
tweede motoraseinde.

9.2 Toegestane kogellagertypen

9.2.1 Categorie 3

Onderstaande tabel laat de toegestane kogellagertypen zien:

9.3 Aanhaalmomenten

De volgende tabel laat alle aanhaalmomenten zien die nodig zijn om de klemmenkast
te draaien:

Bouwgrootte
a

[mm]

b

[mm]

c f

[mm]

d

[mm]

l

[mm]
4-polig
[Nmm]

6-polig
[Nmm]

DR63, eDR63 161 146 16,8 • 103 19 • 103 13 14 30

DVE250 658 588 630 • 103 - 0 65 140

DVE280 658 588 630 • 103 - 0 75 140

Motortype

A-lager
(draaistroommotor)

B-lager
(voet-/flensmotor, 
motorreductoren)

Motorreductor Flens- en voetmotor Draaistroommotor

DR63, eDR63 6303 2RS J C3 6203 2RS J C3 6202 2RS J C3

DVE250/280M 6316 2RS J C3 6315 2RS J C3

Nummer in 
legenda

Schroef Geldigheidsgebied
Aanhaalmoment 
in Nm

[113] Lenskopschroef bevestiging draagrail DR63/eDR63 3

[117] Zeskantbout aarding binnen DR63/eDR63 3

[123] Zeskantbout klemmenkastdeksel DR63/eDR63 3,5

[140] Zeskantbout aarding buiten DR63/eDR63 3,5

[119] Zeskantbout klemmenkast onderbouw DVE250/280 55

[123] Zeskantbout klemmenkast bovenste deel DVE250/280 55

P
i

f
kVA

Hz

n
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10 Bedrijfsstoringen
10.1 Storingen aan de motor

Storing Mogelijke oorzaak Oplossing

Motor loopt niet aan Voedingskabel onderbroken Aansluitingen controleren, evt. corrigeren

Smeltveiligheid doorgebrand Smeltveiligheid vervangen

Motorbeveiliging is geactiveerd Motorbeveiliging op de juiste instelling controleren, 
evt. fouten verhelpen

Motormagneetschakelaar schakelt niet, 
fout in besturing

Besturing van motormagneetschakelaar controleren, 
evt. fouten verhelpen

Motor loopt niet of moeilijk 
aan

Motor is bestemd voor driehoekschakeling, 
maar is in ster geschakeld

Schakeling corrigeren

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

Voor een betere voeding zorgen en doorsnede van de 
voedingskabel controleren

Motor loopt in sterschakeling 
niet aan, alleen in driehoek-
schakeling

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

Storing in contacten van ster-driehoek-
schakelaar

Storing verhelpen

Verkeerde draairichting Motor verkeerd aangesloten Twee fasen verwisselen

Motor bromt en neemt veel 
stroom op

Wikkeling is defect Motor moet voor reparatie naar de werkplaats

Rotor loopt aan

Smeltveiligheden branden 
door of motorbeveiliging 
schakelt meteen uit

Kortsluiting in de kabel Kortsluiting opheffen

Kortsluiting in de motor Storing in de werkplaats laten verhelpen

Kabels verkeerd aangesloten Schakeling corrigeren

Aardsluiting bij de motor Storing in de werkplaats laten verhelpen

Aanzienlijke toerental-
vermindering bij belasting

Overbelasting Vermogensmeting uitvoeren en evt. grotere motor 
gebruiken of belasting reduceren

Spanning valt weg Doorsnede van de voedingskabel vergroten

Motor wordt te warm 
(temperatuur meten)

Overbelasting Vermogensmeting uitvoeren en evt. grotere motor 
gebruiken of belasting reduceren

Koeling onvoldoende Toevoer van de koellucht verbeteren of koelluchtkanalen 
vrijmaken. Evt. onafhankelijk aangedreven koellucht-
ventilator aanbrengen

Omgevingstemperatuur te hoog Max. toegestane temperatuur controleren

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

Schakeling corrigeren

Onbetrouwbaar contact in de voeding
(er ontbreekt een fase)

Onbetrouwbaar contact verhelpen

Smeltveiligheid doorgebrand Oorzaak opsporen en verhelpen (zie boven); smeltveilig-
heid vervangen

Voedingsspanning wijkt meer dan ± 5% 
van de nominale motorspanning af. Een 
hogere spanning heeft bij motoren met een 
groot aantal polen een bijzonder ongunstig 
effect, omdat de nullaststroom bij deze 
motoren al bij normale spanning dicht bij de 
nominale stroom ligt.

Motor aanpassen aan voedingsspanning

Nominale bedrijfsmodus (S1 tot S10, 
DIN 57530) is overschreden, bijv. door te 
hoge schakelfrequentie

Nominale bedrijfssoort van motor aanpassen aan vereiste 
bedrijfsomstandigheden; evt. deskundige raadplegen 
voor de juiste aandrijving

Geluidsontwikkeling te groot Kogellager loopt stroef, is vervuild of 
beschadigd

Motor opnieuw uitlijnen, kogellagers inspecteren 
(→ hoofdstuk "Toegestane kogellagertypen"), evt. met vet 
insmeren (→ hoofdstuk "Smeermiddelentabel voor wen-
tellagers SEW-motoren"), vervangen

Roterende delen trillen Oorzaak (bijv. onbalans) opheffen

Voorwerpen in de koelluchtkanalen Koelluchtkanalen reinigen
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10.2 Storingen tijdens bedrijf met frequentieregelaar

Als de motor met een frequentieregelaar werkt, kunnen ook de in het hoofdstuk
"Storingen aan de motor" beschreven symptomen optreden. De betekenis van de
problemen en de mogelijke oplossingen vindt u in de technische handleiding van de
frequentieregelaar.

10.3 Klantenservice

10.3.1 Klantenservice

Als u de hulp van onze klantenservice wenst, verzoeken wij u de volgende gegevens te 
verstrekken:

• Vermogensspecificaties op het typeplaatje (compleet)
• Aard en omvang van de storing
• Tijdstip van de storing en begeleidende omstandigheden
• Vermoedelijke oorzaak
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11 Conformiteitsverklaringen

AANWIJZING
De EG-prototypecertificering wordt bij de aandrijving meegeleverd. Raadpleeg de
meegeleverde EG-prototypecertificering voor de verantwoordelijke instantie en de
technische details. 
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11.1 Draaistroommotoren eDR.63 in de categorie 2GD
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EG-conformiteitsverklaring   
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
Plaats Datum Bedrijfsleider Techniek  a)  b) 

 
a)  Gevolmachtigde om deze verklaring namens de fabrikant op te stellen 
b)  Gevolmachtigde om de technische documentatie samen te stellen 
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11.2 Draaistroommotoren DR.63 in de categorie 3GD

4112853387

EG-conformiteitsverklaring   
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
Plaats Datum Bedrijfsleider Techniek  a)  b) 

 
a)  Gevolmachtigde om deze verklaring namens de fabrikant op te stellen 
b)  Gevolmachtigde om de technische documentatie samen te stellen 
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11.3 Draaistroommotoren DVE250/280 in de categorie 3GD

6212581643

EG-conformiteitsverklaring   
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
Plaats Datum Bedrijfsleider Techniek  a)  b) 

 
a)  Gevolmachtigde om deze verklaring namens de fabrikant op te stellen 
b)  Gevolmachtigde om de technische documentatie samen te stellen 
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