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1 Genel uyarılar
1.1 Dokümanın kullanılması

Bu doküman ürünün içeriğine aittir ve işletme ile servis hakkında önemli uyarıları içer-
mektedir. Bu doküman ürün üzerinde montaj, tesisatının hazırlanması, devreye alın-
ması ve servis çalışmaları ile ilgili herkes için hazırlanmıştır.

Bu doküman okunabilir bir durumda olmalı ve kolayca erişilebilmelidir. Sistem ve işletme
sorumlularının ve kendi sorumlulukları altında cihaz üzerinde çalışan kişilerin cihaza eri-
şebilmelerini ve dokümanın okunabilecek bir durumda olmasını sağlayın. Açıklığa
kavuşması gereken durumlar veya bilgi gereksinimi varsa, SEW-EURODRIVE'a danı-
şılmalıdır.

Bu işletme kılavuzu eki sadece "Patlama korumalı AC motorlar, Asenkron Servo
Motorlar" ve "Patlama Korumalı AC Motorlar EDR.71 – 225" işletme kılavuzları ile bir-
likte kullanılmalıdır.

1.2 Emniyet uyarılarının yapısı
1.2.1 Sinyal sözcüklerin anlamları

Emniyet uyarıları, hasar ikazları ve diğer uyarı sinyal sözcüklerinin kademeleri ve
anlamları aşağıdaki tabloda verilmektedir.

1.2.2 Bölümlere göre verilen emniyet uyarılarının yapıları

Bölümlere göre verilen emniyet uyarıları sadece özel bir işlem için değil, belirli bir tema
içerisindeki birden fazla işlem için geçerlidir. Kullanılan piktogramlar ya genel tehlikelere
ya da belirli bir tehlikeye işaret etmektedir.

Burada bölümlere göre verilen bir emniyet uyarısının yapısı görülmektedir:

Sinyal sözcük Anlamı Uyulmadığında

TEHLİKE! Doğrudan bir tehlike Ağır yaralanmalar veya ölüm

UYARI! Olası tehlikeli durum Ağır yaralanmalar veya ölüm

DİKKAT! Olası tehlikeli durum Hafif yaralanmalar

DİKKAT! Olası malzeme hasarları Tahrik sisteminde veya ortamda hasar 
oluşması

PATLAMAYA 
KARŞI KORUMA 
İÇİN UYARI!

Patlamaya karşı korunma için 
önemli uyarı

Patlamaya karşı korumanın ve bundan 
ortaya çıkan tehlikelerin giderilmesi

UYARI Faydalı bir uyarı veya ipucu: 
Tahrik sisteminin kullanılmasını 
kolaylaştırır.

SİNYAL SÖZCÜK!
Tehlike türü ve kaynağı.

Uyulmadığında:

• Tehlike önleme önlemi(leri).
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1.2.3 Dahil edilmiş emniyet uyarılarının yapıları

Dahil edilmiş emniyet uyarıları tehlikeli işlem adımının doğrudan önüne entegre
edilmiştir.

Burada dahil edilmiş bir emniyet uyarısının yapısı görülmektedir:

•  SİNYAL SÖZCÜK! Tehlike türü ve kaynağı.

Uyulmadığında:

– Tehlike önleme önlemi(leri).

1.3 Garanti koşulları
Dokümantasyona uyulması, arızasız bir işletme ve garanti koşullarının yerine getirilebil-
mesi için şarttır. Bu nedenle, cihaz devreye alınmadan önce bu doküman dikkatlice
okunmalıdır! 

1.4 Sorumsuzluk
Patlama korumalı DR63/eDR63 ve DVE250/280 AC motorlarının güvenli bir şekilde işle-
tilmesi ve öngörülen ürün özellikleri ile güç değerlerine erişilmesi için dokümanlara uyul-
ması şarttır. Bu dokümana uyulmaması sonucu oluşabilecek kişisel, mal veya varlık
hasarlarından SEW-EURODRIVE sorumlu değildir. Bu gibi durumlarda malzeme hatası
sorumluluğu kabul edilmez.

1.5 Telif hakkı bildirimi
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Tüm hakları saklıdır.

Her türlü – özet olarak dahi – çoğaltılması, düzenlenmesi, dağıtılması ve diğer değer-
lendirme metotları yasaklanmıştır. 

1.6 Ürün adı ve ticari markası
Bu dokümanda kullanılan markalar ve ürün adları ilgili firmaların ticari markaları veya
kayıtlı ticari markalarıdır.
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2 Emniyet uyarıları
Aşağıda belirtilen temel emniyet uyarıları mal ve can kaybını önlemek için önemlidir.
İşletici temel emniyet uyarılarına dikkat edilmesinden ve bu uyarılara uyulmasından
sorumludur. Sistem ve işletme sorumlusunun ve kendi sorumlulukları altında, cihaz üze-
rinde çalışan kişilerin cihaza erişebilmelerini ve dokümanların okunabilecek bir durumda
olmasını sağlayın. Açıklığa kavuşması gereken durumlar veya bilgi gereksinimi varsa,
SEW-EURODRIVE'a danışılmalıdır.

2.1 Ön Bilgiler
Aşağıdaki emniyet uyarıları öncelikle aşağıda belirtilen komponentler kullanıldığında
geçerlidir: Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63 ve DVE250/280. Redüktörlü
motorlar kullanıldığında, ilgili işletme kılavuzundaki güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır:

• Motorlar

• Redüktör

Lütfen bu dokümanın her bölümünde verilen ilave emniyet talimatları da ayrıca dikkate
alınmalıdır.

2.2 Genel bilgiler

Ayrıntılı bilgiler bu dokümandan alınabilir.

UYARI!
Motorlar veya redüktörlü motorlar çalışırken gerilim taşıyan, çıplak (açık fiş / klemens
kutusu), hareketli veya dönen parçalar hayati tehlike veya ağır yaralanma rizikosu
oluşturur.

Sıcak yüzeylerde yanma tehlikesi mevcuttur

Ölüm veya ağır yaralanmalar

• Taşıma, depolama, yerleştirme veya montaj, bağlantı, işletmeye alma, bakım ve
onarım çalışmaları sadece uzman elemanlar tarafından gerçekleştirilmelidir.

• Taşıma, depolama, yerleştirme, montaj, bağlantı, devreye alma, bakım ve ona-
rımda mutlaka aşağıda belirtilen dokümanlara uyulmalıdır.
– Motorda ve redüktörlü motorda bulunan ikaz ve emniyet etiketleri
– Tahrik ünitesine ait tüm diğer tüm proje dokümanları, devreye alma kılavuzları

ve devre şemaları
– Sisteme özgü talimatlar ve gereksinimler
– Emniyet ve kazalardan korunma ile ilgili ulusal/yerel yönetmelikler.

• Hasar görmüş ürünler kesinlikle monte edilmemelidir.
• Bu cihaz kesinlikle gerekli olan koruyucu kapaklar veya mahfaza olmadan çalıştı-

rılmamalı veya gerilim verilmemelidir.
• Bu cihazı sadece amacına uygun olarak kullanın.
• Doğru montaj ve kullanıma dikkat edin.

UYARI
Nakliye hasarları derhal nakliye firmasına bildirilmelidir.
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2.3 Hedef grup
Makine üzerinde sadece eğitim görmüş bir usta tarafından çalışma yapılabilir. Bu dokü-
mantasyona göre, teknisyenler ürünün yapısını, mekanik montajını, arıza giderilmesi ve
onarımını bilen ve aşağıdaki konularda yeterlilik belgelerine sahip kişilerdir:

• Mekanik (örneğin mekaniker veya mekatronik teknisyeni) bölümündeki eğitimini
bitirmiş ve yeterlik belgesine sahip.

• Bu işletme kılavuzundaki bilgilere sahip.

Tüm elektroteknik çalışmalar sadece eğitim görmüş bir elektronik ustası tarafından yapı-
labilir. Bu dokümana göre, elektrik teknisyenleri ürünün elektrik bağlantısını, arıza gide-
rilmesini ve onarımını bilen ve aşağıdaki konularda yeterlilik belgelerine sahip kişilerdir:

• Elektroteknik (örneğin elektrik, elektronik veya mekatronik teknisyeni) bölümündeki
eğitimini bitirmiş ve yeterlik belgesine sahip.

• Bu işletme kılavuzundaki bilgilere sahip.

Diğer tüm nakliye, depolama, işletme ve atık toplama çalışmaları sadece bu konularda
eğitilmiş kişiler tarafından yapılmalıdır.

Tüm çalışanlar yaptıkları göreve uygun koruyucu giysiler giymelidir.

2.4 Amacına Uygun Kullanım
Patlama korumalı elektrikli motorlar ticari tesisler için tasarlanmıştır. 

Bir makine içerisine monte edildiğinde devreye alınmaları, yani motorların amaçlarına
uygun olarak çalıştırılmalarına, bu makinenin AB Direktifi 94/9/EC’ye (ATEX Direktifi)
uygunluğu tespit edilene kadar yasaktır.

Hava soğutmalı tipler, -20 °C ile +40 °C arası ortam sıcaklıkları ile deniz seviyesinden
≤1000 m kadar olan montaj yükseklikleri için boyutlandırılmıştır. Tip etiketindeki farklı
verilere dikkat edilmelidir. Kullanım yerindeki şartlar tip etiketindeki tüm verilere uygun
olmak zorundadır.

PATLAMAYA KARŞI KORUMA İÇİN UYARILAR
• Motor sadece, "Devreye alma" bölümünde tanımlanmış olan koşullar altında

çalıştırılmalıdır.
• Bir motorun frekans çevirici ile çalıştırılabilmesi için, Numune Kontrolü Belgeleri

ve / veya bu doküman ve motorun etiketinde (eğer varsa) bulunan verilere uyul-
ması şarttır.

• Cihaz çevresinde boyayı ve contaları etkileyebilecek agresif ortamlar bulunmamalıdır.
• Bu motorlar motor gövdesinde kuvvetli yükleme oluşturan bir boru içerisinde fan

motoru olarak (boru içinde tozlar aktarılıyorsa) kullanılması gibi alanlarda / uygula-
malarda kullanılmamalıdır. Bu durum boyalı yüzeyde elektrostatik yüklenmeye
sebep olur.
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2.5 Geçerli olan diğer dokümanlar
Ayrıca aşağıdaki dokümantasyonlar ve belgeler de dikkate alınmalıdır:

• Motor ile birlikte verilen bağlantı şemaları

• Frekans çevirici ile beslenen motorlarda frekans çeviricinin işletme kılavuzu mutlaka
dikkate alınmalıdır

• Redüktörlü motorlarda "R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W serisi patlama koru-
malı redüktörler" işletme kılavuzu

• "Patlama korumalı değişken hızlı redüktör VARIBLOC® ve aksesuarı" / "Patlama
korumalı değişken hızlı redüktör VARIMOT® ve aksesuarı" işletme kılavuzu

• Gerektiğinde monte edilmiş olan seçeneklerin işletme talimatları

• "Patlama Korumalı Üç Fazlı Motorlar" ve/veya

• "Patlama Korumalı Redüktörler" kataloğu

Teknik dokümanların tamamı İnternet’deki web adresimizde bulunmaktadır:

www.sew-eurodrive.com

2.6 Taşıma / Depolama
Ürün teslim alınırken içeriğinin taşıma sürecinde hasar görüp görmediği derhal kontrol
edilmelidir. Olası hasarlar derhal nakliye şirketine bildirilmelidir. Cihaz böyle durumlarda
işletmeye alınmamalıdır. 

Kaldırma halkalarını sıkın. Bu halkalar sadece motorun/redüktörlü motorun ağırlığını
taşıyacak kadardır ve üzerlerine ilave yük binmemelidir. 

Burada kullanılan ayboltlar DIN 580'e uygundur. Bu standartta belirtilen yüklere ve tali-
matlara kesinlikle uyulmalıdır. Redüktörlü motorda iki adet kaldırma halkası veya aybolt
mevcut ise, taşıma sırasında her ikisi de kullanılmalıdır. Bu durumda kaldırma halatının
çekme yönü DIN 580'e göre 45° eğimi geçmemelidir. 

Gerektiğinde uygun ve yeterli boyutta bir taşıyıcı kullanılmalıdır. Diğer taşımalar için
yeniden kullanın.

Motor / redüktörlü motor derhal monte edilmeyecek ise, kuru ve tozsuz bir yerde saklan-
malıdır. Motor/redüktörlü motor açıkta ve fan muhafazası üzerine depolanmamalıdır.
Motor / redüktörlü motor, özel tedbirler almadan ve arada sırada çalıştırmadan 9 ay süre
ile depolanabilir.

2.7 Yerleştirme 
Direkt kavrama sırasında kaplamanın eşit olmasına, ayak ve flanş bağlantısının iyi
olmasına ve hizalamanın tam olmasına dikkat edin. Rotasyonal frekanslı ve çift şebeke
frekanslı, yapıya bağlı rezonanslardan kaçının. Freni ayırın (frenli motorlarda), fanı elle
döndürün ve anormal seslere dikkat edin. Bağlamadan önce dönme yönünü kontrol
edin.

Kayış kasnaklarını ve kavramaları sadece uygun donanımlarla yukarı veya aşağı çekin
(ısıtın!) ve bir dokunma koruması ile kapatın. İzin verilmeyen kayış gerginliklerinden
kaçının.

Muhtemelen gerekli doğru bağlantılarını oluşturun. Mil ucu yukarıya doğru olan montaj
konumunda, yabancı cisimlerin fanın içine düşmesini engellemek için uygulayıcı tara-
fından bir kapakla donatılmalıdır. Havalandırma engellenmemeli ve makinelerin tahliye
havasının yeniden içeriye çekilmesi önlenmelidir.

"Mekanik Montaj" bölümündeki uyarıları dikkate alınız!
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2.8 Elektrik bağlantısı
Etkinleştirilmiş ve tekrar devreye almaya karşı emniyete alınmış durumdaki hareketsiz
bir alçak gerilim makinesindeki tüm çalışmalar sadece kalifiye uzman personel tara-
fından yapılabilir. Bu durum yardımcı akım devreleri için de geçerlidir (örneğin yoğuşma
önleyici ısıtıcı veya harici fan).

Gerilimsiz olduğu kontrol edilmelidir!

EN 60034-1 (VDE 0530, Bölüm 1) toleranslarının geçilmesi – Gerilim + % 5, Frekans
+ % 2, Eğri biçimi, Simetri – ısınmayı arttırır ve elektromanyetik uyumluluğu etkiler.
Ayrıca DIN IEC 60364 ve EN 50110 (gerektiğinde ulusal standartlara, örn. Almanya için
DIN VDE 0105 göz önünde bulundurulmalıdır) tarafından istenen koşullara uyulmalıdır.

Elektrikli alçak gerilim donanımları için geçerli genel montaj talimatlarının yanı sıra,
muhtemel patlayıcı ortamlara kurulacak elektrikli tesisler ile ilgili özel talimatlar da
dikkate alınmalıdır (Almanya'da İşletme Güvenliği Talimatı; EN 60079-14; EN 61241-14
ve tesise özel talimatlar).

Tip plakasında verilen bağlantı verileri ile ve farklı bilgilere ve klemens kutusundaki bağ-
lantı şemasına dikkat edin.

Sürekli emniyetli bir elektrik bağlantısı garanti edilecek şekilde bağlantı yapılmalıdır
(hiçbir kablo ucu dışarıda olmamalı); ilgili kablo ucu donatımını kullanın. Emniyetli toprak
hattı bağlantısı oluşturun. Bağlantı yapılmış durumda iletken ve gerilim taşıyan parça-
lara olan mesafeler DIN EN / IEC 60079-7 ve -15 ile ulusal yönetmeliklere göre verilen
minimum değerlerin altına inemez. İlgili standartlarda verilen minimum değerlerin (aşa-
ğıdaki tabloya bakınız) altına düşülmemelidir.

Bağlantı kutusunda hiçbir yabancı cisim, kir ayrıca nem bulunmamalı. Kullanılmayan
kablo giriş deliklerini ve kasayı toz ve su sızdırmayacak şekilde kapatın. Deneme çalış-
tırması için, mil kamasını çıkış elemanlarına bağlamadan emniyete alın. Alçak gerilimli
makinelerinde devreye almadan önce kusursuz çalıştıklarını kontrol edin. 

"Elektriksel Montaj" bölümündeki uyarıları dikkate alınız! 

Nominal gerilim UN Kategori 3 motorlar için mesafe 
(DIN EN / IEC 60079-15)

Kategori 2 motorlar için mesafe 
(DIN EN / IEC 60079-7)

≤ 500 V 5 mm 8 mm

> 500 V ila  ≤ 690 V 5,5 mm 10 mm
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2.9 Devreye alma / İşletme
Normal işletmeden farklı bir durum oluştuğunda (yüksek sıcaklıklar, sesler, salınımlar)
sebebi araştırılmalıdır. Gerektiğinde üreticiye danışılmalıdır. Koruma donanımları
deneme çalıştırmasında da devre dışı bırakılmamalıdır. Şüpheli durumlarda motoru
kapatın.

Kirlenme çok fazla ise hava kanallarını düzenli olarak temizleyin.
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3 Motorun yapısı

3.1 Motorların yapısı
DR63/eDR.63'ün örnek yapısı aşağıdaki resimde görülmektedir:

UYARI
Aşağıda verilen resimler redüktörü prensip olarak göstermektedir. Bu resimler sadece
yedek parçaların yerlerini tayin etmek için kullanılmalıdır. Motorun büyüklüğüne ve
uygulama tipine göre farklılıklar gösterebilir!

[1] Rotor [32] Segman [113] Mercek başlı cıvata [143] Ara plakası
[2] Segman [35] Fan kapağı [114] Tırtıllı rondela [144] Cıvata
[3] Mil kaması [36] Fan [115] Klemens [216] Altı köşe başlı somun
[7] Flanş muhafazası [41] Dengeleme halkası [116] Sıkma kelepçesi [230] Altı köşe başlı somun
[9] Vidalı kapak [42] B yatağı muhafazası [117] Altı köşe başlı vida [572] Keçe
[10] Segman [44] Oluklu bilyalı rulman [118] Yaylı rondela [823] Emniyet diski
[11] Oluklu bilyalı rulman [100] Altı köşe başlı somun [123] Altı köşe başlı vida [829] Cıvata
[12] Segman [101] Emniyet diski [126] Sıkma kelepçesi
[13] Silindir vida [103] Saplama [129] Vidalı kapak
[16] Stator [104] Destek diski [131] Kapak keçesi
[19] Cıvata [106] Mil keçesi [132] Klemens kutusu kapağı
[22] Altı köşe başlı vida [107] Yağ savurucu disk [134] Vidalı kapak
[30] Mil keçesi [108] Etiket [139] Altı köşe başlı vida
[31] Mil kaması [109] Yivli pim [140] Yaylı rondela

113
114

116
117

118

3510 9
143 36115

144 30
32

2
1 3

7
11 12 131

132 16

41
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829
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101

100
104

103 3122
19

108
109106

107
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823126
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DVE250/280'in örnek yapısı aşağıdaki resimde görülmektedir:

1 Rotor, komple 35 Fan kapağı 128 Topraklama klemensi
3 Mil kaması 36 Fan 129 Vidalı kapak
7 Flanş muhafazası 42 B yatağı muhafazası 134 Vidalı kapak
9 Vidalı kapak 44 Oluklu bilyalı rulman 160 Keçe
11 Oluklu bilyalı rulman 105 Tabla yay 262 Klemens
16 Stator, komple 108 Güç etiketi 615 Klemens
30 Mil keçesi 111 Keçe 616 Klemens
32 Segman 127 Topraklama klemensi 1213 Klemens plakası komple 

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 Etiket, tip tanımı
3.2.1 Etiket

Aşağıdaki resimde örnek olarak gösterilen etiket: DVE motor, Kategori 3GD:

3.2.2 Tip tanımları

Tip tanımı örnek olarak aşağıdaki şemada gösterilmektedir.

2439213579

Motor ilgili sertifikaya sahip ise veya ilgili komponentleri varsa, tüm plakasının üst kenarında ilgili işaretler 
bulunur.

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 

Motor korumalı motor opsiyonu:
• Sıcaklık sensörü TF
• Sıcaklık algılaması KY

Patlama koruma kategorisi: 
• 2G, 2GD, 3D veya 3GD

Kutup sayısı:
• 4, 6

Motor yapı uzunluğu: 
• S: kısa
• M: orta
• L: uzun

Motor boyutu:
• 63, 250, 280

Kodlu motor serisi: 
• E: Enerji tasarruflu motor IE2 (DVE250/280)

Kategori 2 için kod 
• eDR63
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3.3 Ek donanımlar
3.3.1 AC motor serileri

AC motorların tip seçenekleri aşağıdaki tablodan alınabilir.

3.3.2 Mekanik montaj parçaları

Mekanik donanım seçenekleri aşağıdaki tablodan alınabilir:

3.3.3 Sıcaklık sensörü / sıcaklık ölçümü

Sıcaklık koruması tip seçenekleri aşağıdaki tablodan alınabilir:

3.3.4 Bağlantı

Bağlantı tipi seçme olanakları aşağıdaki tablodan alınabilir:

3.3.5 Havalandırma

Havalandırma tip seçenekleri aşağıdaki tablodan alınabilir.

Tanımı Kategori

eDR.., DR.. /2G, /2GD, 

/3D, /3GD

ATEX-Motor

DVE.. ATEX-Enerji tasarruflu motor, High-Efficiency IE2

63, 250, 280 Motorların boyutları

S – L Montaj uzunlukları:

S = kısa / M = orta / L = uzun

LC = Bakır kafesli rotorlar

4, 6 Kutup sayısı

Tanımı Kategori Opsiyon

/RS /3GD Geri döndürmez kilit (sadece şebekede çalıştırma)

Tanımı Kategori Opsiyon

/TF /2G, /2GD, 

/3D, /3GD

Sıcaklık duyar elemanı (PTC termistör)

/KY Bir KTY84 – 130 sensör

Tanımı Kategori Teslimat içeriğine dahil

/2G, /2GD, 

/3D, /3GD

Kafes yayı (DT14): eDR63, DR63

Klemens bloğu (DT13): DVE250/280

Tanımı Kategori Opsiyon

/VE /3D, /3GD Motorlar için harici fan 94/9/EC, Kategori 3 (Gaz / Toz)
DVE250/280

/AL /2G, /2GD, 

/3D, /3GD

Metal fan: eDR63, DR63

/C Fan kapağı için koruyucu örtü
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3.3.6 Patlama korumalı motorlar

Patlama koruması tip seçenekleri aşağıdaki tablodan alınabilir:

3.3.7 Ek uygulamalar

Ek uygulamalar aşağıdaki tablodan alınabilir:

Tanımı Opsiyon

/II2G 94/9/EC direktifi, Kategori 2'ye (gaz) uygun motorlar

/II2GD 94/9/EC direktifi, Kategori 2'ye uygun (gaz/ toz)

/II3D 94/9/EC direktifi, Kategori 3'e (toz) uygun motorlar

/II3GD 94/9/EC direktifi, Kategori 3'e uygun (gaz/ toz)

Tanımı Kategori Opsiyon

/2W /2G, /2GD, 

/3D, /3GD

Motorda ikinci bir mil ucu
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4 Mekanik montaj

4.1 Başlamadan önce

Tahrik ünitesi sadece, aşağıdaki koşullar yerine getirildiğinde monte edilmelidir:

• Tahrik ünitesi etiketi üzerindeki bilgiler mevcut şebeke gerilimine veya frekans çevi-
ricinin çıkış gerilimine uygun olmalıdır

• Tahrik ünitesinde hasar olmamalıdır (taşıma veya depolama hasarları)

• Tüm taşıma emniyetleri çıkarılmış olarak. 

• Aşağıdaki işletme şartlarının yerine getirilmiş olduğundan emin olunmalıdır:

– Ortam sıcaklığı –20 °C ile +40 °C arasında. 
Redüktörün sıcaklık aralığının da sınırlandırılabileceğini dikkate alın (bkz. Redük-
törün işletme kılavuzu)

Tip etiketindeki farklı verilere dikkat edilmelidir. Kullanım yerindeki şartlar tip
etiketindeki tüm verilere uygun olmak zorundadır.

– Yağ, asitler, gazlar, buharlar, ışınım vb. olmamalıdır.

– Montaj yüksekliği deniz seviyesinin maks. 1000 m üzerinde olmalıdır.

"Elektrik tesisatı" > "İşletme esnasındaki ortam koşulları" > "Montaj yüksekliği"
bölümüne dikkat ediniz.

– Enkoder için geçerli kısıtlamalar dikkate alınmalıdır.

– Özel konstrüksiyon: Tahrik ünitesi ortam şartlarına uygun olarak tasarlanmıştır.

Yukarıda verilen bilgiler sadece standart siparişler için geçerlidir. Standart sürücüler
dışında, başka sürücüler sipariş ettiğinizde, burada belirtilen koşullar farklı olabilir. Bu
sebepten farklı koşullar için sipariş onayında belirtilen koşullara dikkat ediniz. 

UYARI
Montaj yaparken ilgili işletme kılavuzundaki Bölüm 2'de verilen emniyet talimatları
mutlaka dikkate alınmalıdır!

DİKKAT!

Tip etiketi üzerindeki bilgilere göre montaj konumuna uygunluğuna dikkat edin!
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4.2 Motorların uzun süreli depolanmaları
• Depolama süresi bir yılı geçtiğinde, rulmanlardaki yağın kullanım süresi de yılda

% 10 kısalır.

• 5 yıldan daha uzun süreyle depolanan ek yağlama donanımlı motorlarda devreye
almadan önce ilave yağlama yapmalısınız. Motorun yağlama etiketindeki bilgilere
dikkat edin. 

• Uzun depolama süresi sonunda motorun nemlenip nemlenmediği kontrol edilmelidir.
Bu kontrol için yalıtım direnci ölçülmelidir (ölçme gerilimi 500 V).

Yalıtım direnci (aşağıdaki şekle bakın) sıcaklığa bağlıdır! Yalıtım direnci yeterli
değilse, motor kurutulmalıdır.

4.2.1 Motorun kurutulması

Motoru ısıtın:

• sıcak hava veya 

• yalıtım transformatörü ile

– Sargıları seri olarak bağlayın (aşağıdaki şekillere bakın)

– Yardımcı AC gerilimi, maks. % 20 anma akımlı anma geriliminin maks. % 10'u

R13 bağlantı şemasındaki bağlantı:

173323019

100

10

1

0,1
0 20 40 60 80

[˚C ]

[M   ]

2336250251

[1] Transformatör

[1]
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Kurutma işlemi, minimum yalıtım direnci geçildiğinde sona erdirilir.

Terminal kutusunu kontrol edin:

• İçi kuru ve temiz olmalı

• Bağlantı ve tespit parçalarında korozyon olmamalı

• Conta ve sızdırmazlık yüzeyleri normal

• Kablo rakorları sıkı olarak bağlanmış olmalıdır, aksi takdirde temizleyin veya
değiştirin

4.3 Motor için montaj uyarıları

• Motor millerinin uçlarındaki korozyon önleyici maddeler, pislikler vb. temizlenmelidir
(piyasada yaygın olan bir solvent kullanılmalıdır). Yataklara veya sızdırmazlık halka-
larına solvent temas etmemelidir – Malzeme hasarları!

• Redüktörlü motor sadece düz, titreşimsiz ve burulmaya karşı sağlam bir destek
üzerine monte edilmelidir.

• Müşteri tarafındaki karşı yatakların serbestçe hareket etmesini ve hareket kabiliyetini
emniyet altına alın.

• Çıkış millerine gereksiz yere yük binmemesi için, motorun ve tahrik edilen makinenin
itina ile bağlanması gerekmektedir. İzin verilen radyal ve eksenel kuvvetler dikkate
alınmalıdır.

• Milin ucunda darbe oluşmamalı ve çekiçle vurulmamalıdır.

DİKKAT!
Mil kaması yivi açık olduğundan kesici kenarlar.

Hafif yaralanma.

• Mil kaması yivine mil kaması yerleştirin.
• Milin üzerine koruyucu hortum geçirin.

DİKKAT!
Yanlış montaj sonucu motor hasar görebilir.

Olası malzeme hasarları!

• Aşağıdaki uyarıları dikkate alın.

DİKKAT!

Tip etiketi üzerindeki bilgilere göre montaj konumuna uygunluğuna dikkat edin!
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• Motora/frenli motora soğutma havasının serbest olarak girebilmesi sağlanmalı ve
diğer makinelerin sıcak tahliye havaları yeniden emilmemelidir. Bu çalışmaları
yaparken aşağıdaki minimum mesafeler göz önünde bulundurulmalıdır:

• Sonradan mile geçirilecek olan parçaları yarım mil kaması ile balanslayın (motor mil-
lerinin balansları yarım mil kamaları ile yapılmıştır).

• Devreye almada yaylı manuel fren açmanın kolu kullanıldığında, kol çalışma esna-
sında tekrar çıkartılmış olmalıdır. Bu manuel fren açma kolu motor mahfazasında
bulunan bir brakette muhafaza edilebilir.

4.3.1 Nemli mekanlara veya dışarıya yerleşim

• Besleme kablosu için montaj talimatlarına uygun rakorlar kullanılmalıdır (gerekti-
ğinde redüksiyon parçaları kullanınız).

• Klemens kutusu kablo girişleri alta gelecek şekilde yerleştirilmelidir.

• Kablo girişleri iyice sızdırmaz nitelikte olmalıdır.

• Terminal kutusunun ve kapağının sızdırmazlık yüzeylerini montaj öncesi iyice temiz-
leyin. Gevşemiş contaları değiştirin!

• Gerektiğinde korozyon koruması boyasını düzeltin (özellikle nakliye halkalarında).

• Koruma sınıfını kontrol edin.

• Mile uygun bir antipas sürerek paslanmaya karşı koruyun.

Motor tipi h (mm)

eDR63, DR63 15

DVE250
40

DVE280

h

UYARI
• Kayış kasnakları kullanıldığında:

– Sadece elektrostatik yüklenmeyen kayışlar kullanılmalıdır.
– İzin verilen maksimum radyal yükler aşılmamalıdır, redüktörsüz motorlar için

"Radyal yükler" (→ sayfa 52) bölümüne bakınız.
• Dikey tip motorlar (örn. M4 / V1) standart olarak bir koruyucu tavan /C ile

donatılmıştır.
Müşteri isterse, teslimat koruyucu tavan olmadan da yapılabilir. Bu gibi durumlarda
tahrik ünitesi tesise/ makineye monte edilirken bir kapak kullanılmalı ve içine
yabancı maddelerin düşmesi önlenmelidir. Burada EN / IEC 60079-0 ve EN /
IEC 60079-7 gereksinimleri dikkate alınmalıdır. Bu kapak soğutma akımını önle-
memelidir. 

• Motor çıkış mili yukarıya doğru (örn. M2 / V3) olan montaj konumunda, uygun
kapaklar kullanılarak davlumbazın içine küçük parçacıkların girmesi önlenmelidir,
ayrıca, bkz. EN / IEC 60079-0. Bu kapak soğutma akımını önlememelidir. Bu kapak
soğutma akımını önlememelidir.
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4.4 Montaj çalışmalarındaki toleranslar

4.5 Tahrik elemanlarının takılması
Motor milinin ucuna takılacak olan tahrik elemanları, örn. pinyon, tekli motorlarda enko-
derin hasar görmemesi için, ısıtılarak monte edilmelidir.

4.6 Terminal kutusunun döndürülmesi
4.6.1 Klemens plakalı ve yanlış bağlama koruması çerçeveli klemens kutusu 

Aşağıdaki şekilde yanlış bağlama koruması çerçeveli klemens kutusu için örnek bir yapı
gösterilmektedir.

Mil ucu Flanş

EN 50347’ye göre çap toleransı

• Ø ≤ 28 mm’de ISO j6
• Ø ≥ 38 mm ile ≤ 48 mm arasında ISO k6
• Ø ≥ 55 mm'de ISO m6
• Merkezleme deliği, DIN 332, Form DR

EN 50347'ye göre merkezleme kenarı toleransı

• Ø ≤ 250 mm’de ISO j6
• Ø ≥ 300 mm'de ISO h6

K1M6 / K1M8, alüminyum veya gri döküm tipi K1M12S, gri döküm tipi

27021600583288587

[119]

[140]

[2]

[1213][1213]

[131]
[a]

[a1]

[a2]

[113]

[119]

[117]

[140]

[111]

[123]
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Klemens çıtası tipi ve adeti klemens kutusunun tipine ve opsiyonlara göre değişir.

Klemens kutusunu çevirmek için:

1. Klemens kutusundaki vidaları [123] sökün ve kapağı çıkartın. 

2. Klemens kutusunun tespit cıvatalarını [119] gevşetin.

3. Stator parçasındaki sızdırmaz yüzeyleri, klemens kutusunun alt parçasını ve kapağı
temizleyin.

4. Kapaklarda [111 ve 131] hasar tespiti yapın ve gerektiğinde değiştirin.

5. Klemens plakası ve yanlış bağlama koruması çerçevesi ünitesini klemens kutu-
sundan alın.

Gerektiğinde, bağlı olan kabloları üniteyi çıkartmadan önce çözün.

6. Klemens kutusunu istenen konuma çevirin.

7. Klemens plakası ve yanlış bağlama koruması çerçevesi ünitesini klemens kutusun-
daki gibi döndürün ve yenden yerleştirin.

Klemens plakasındaki U1, V1 ve W1 yazıları yerleştirdikten sonra yeniden kablo
çıkışları yönüne bakmalıdır.

8. Klemens kutusu alt parçasını vidalarla [119] ve emniyet halkaları ile aşağıdaki sıkma
momenti kadar sıkın:

• EDR.71 – 132: 5 Nm [44,3 lb-in]

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

9. Gerektiğinde, sökülen kabloları aşağıdaki tabloya göre yeniden bağlayın:

Bağlantı cıvatalarındaki somunları ilgili sıkma momenti kadar sıkın.

10.Klemens kutusu kapağını vidalarla [123] ve emniyet halkaları ile ilgili sıkma momenti
kadar sıkın: Contanın yerine doğru oturmasına dikkat edin!

[2] Bağlantı cıvatası somunu
[111] Keçe
[113] Klemens kutusu tespit cıvataları +emniyet halkaları (her biri 4 x)
[117] İç topraklama için alyen vida
[119] Klemens kutusu tespit cıvataları +emniyet halkaları (her biri 4 x)
[123] Klemens kutusu kapağı tespit cıvataları +emniyet halkaları (her biri 4 x)
[131] Keçe
[140] Topraklama için alyen vida, dış
[a] Klemens grubu 1
[a1] Opsiyon klemensi / redresör vidası
[a2] Opsiyon klemensi yassı başlı vidası
[b] Klemens grubu 2
[1213] Set (1 yanlış bağlama koruması çerçevesi, 1 klemens plakası, 4 kovan, 2 vida, 2 somun)

sarı beyaz kahverengi

W2 / T4 U2 / T5 V2 / T6

siyah kırmızı mavi

U1 / T1 V1 / T2 W1 / T3

UYARI
Bağlandıktan sonra kablolarda bükülme, dolaşma vb. olmamalıdır.

Bağlantı detay parçalarının sıralarının doğru olmasına dikkat edin, bkz. Bölüm
"Motorun klemens plakası üzerinden bağlanması".
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4.6.2 Sıkma momentleri

Klemens kutusunu döndürmek için gerekli sıkma momentleri aşağıdaki tablodan
alınabilir:

4.7 Boyama

UYARI!
Klemens plakası döndürülürken motordan çıkan kablolar hasar görebilir.

Maddi hasar oluşabilir.

• Kabloların hasar görmemesini sağlamak için, montajdan sonra bir izolasyon kon-
trolü yapılmalıdır, bkz. Bölüm "Motorların uzun dönem depolanması" (→ sayfa 18). 

Açıklama 
numarası Cıvata Geçerlilik alanı

Sıkma torku

Nm lb-in

[2] Bağlantı cıvatası somunu M6 pim 3 26,6

Pim M8 6 53,1

M8 pim 15,5 137,2

[61] Opsiyon klemensi mercek başlı vidası EDR.71 – 225 1,8 16,0

[113] Taşıyıcı rayı bağlamak için mercek
başlı vida

EDR.71 – 132
5 44,3

[117] İç topraklama için alyen vida EDR.71 – 132 4 35,4

EDR.160 25,5 225,7

EDR.180 – 225
(Alüminyum tip)

25,5 225,7

EDR.180 – 225
(Gri döküm tip)

50 442,5

[119] Mercek başlı klemens kutusu vidası EDR.71 – 132 5 44,3

EDR.160 – 225 25,5 225,7

[123] Klemens kutusu kapağı cıvatası EDR.71 – 132 4 35,4

EDR.160 10,3 91,2

EDR.180 – 225 
(Alüminyum tip)

10,3 91,2

EDR.180 – 225
(Gri döküm tip)

25,5 225,7

[140] Topraklama için alyen vida, dış EDR.71 – 225 4 35,4

[a1] Opsiyon klemensi / redresör vidası EDR.71 – 225 1,8 16,0

[a2] Opsiyon klemensi yassı başlı vidası EDR.71 – 225 1 8,9

PATLAMAYA KARŞI KORUMA İÇİN UYARI!
SEW-EURODRIVE tahrik ünitelerini EN / IEC 60079-0 koşullarını yerine getiren,
elektrostatik yüklenmeye karşı korunmuş bir boya ile teslim eder. Motorlar ve
redüktörlü motorlar tekrar boyandığında, elektrostatik yüklenmenin önlenmesi için
EN / IEC 60079-0 göz önünde bulundurulmalıdır.
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5 Elektrik bağlantısı

• Montaj yaparken Bölüm 2'de verilen emniyet talimatları mutlaka dikkate alınmalıdır!

• Motorun anahtarlanması için EN 60947-4-1'e uygun AC-3 kategorisi anahtarlama
kontakları kullanılmalıdır.

• Frekans çevirici ile çalışan motorlarda, frekans çevirici üreticisinin kablolama talimat-
ları dikkate alınmalıdır.

• Frekans çeviricinin işletme kılavuzu mutlaka dikkate alınmalıdır.

5.1 Ek talimatlar
Elektrikli tesisatlar kurulurken genel olarak geçerli tüm elektriksel alçak gerilim donanım-
ları montaj talimatları (örn. DIN IEC 60364, DIN EN 50110) göz önünde bulundurulmalıdır.

5.2 Devre şemaları ve bağlantı planlarının kullanılması
Motor birlikte verilen bağlantı devre şemasına göre bağlanmalıdır. Bağlantı devre
şeması eksikse, motor bağlanmamalı ve devreye alınmamalıdır. Geçerli şemalarını
ücretsiz olarak SEW-EURODRIVE’dan temin edebilirsiniz.

5.3 Kesitlerin kontrolü
Motorun anma akımına, geçerli montaj talimatlarına ve kullanma yerindeki koşullara
göre kabloların kesitlerini kontrol edin.

5.4 Kablo girişleri
Bağlantı kutularında EN 50262’ye göre metrik dişli yuvaları veya ANSI B1.20.1-1983’e
göre NPT dişli yuvaları bulunmaktadır. Teslimat durumunda tüm delikler patlama koru-
malı tapalarla kapatılmıştır.

kablonun doğru olarak içeriye sokulabilmesi için, kablo rakorlarındaki tapalar kablo
bükülme önleyicilerle değiştirilmelidir. Bu bükülme önleyiciler ilgili patlama korumalı
bölge için onaylanmış olmalıdır. Kablo rakoru kullanılan kablonun dış çapına uygun
olarak seçilmelidir. Kablo girişinin sıkma momenti için işletme/montaj kılavuzuna veya
kablo rakorlarının AB numune kontrolü belgesine bakın. Kablo girişinin IP koruma sınıfı
en az motorun IP koruma sınıfına uygun olmak zorundadır.

UYARI!

Elektrik şoku ile yaralanma tehlikesi.

Ölüm veya ağır yaralanmalar!

• Aşağıdaki uyarıları dikkate alın.
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Sadece başları mevcut düz gömme yuvalara uyan bağlantı rakorları kullanın. 

Düz gömme yuvalar ve ilgili vida boyları aşağıdaki tablodan alınabilir:

Kullanılmayan kablo girişleri montajdan sonra bir tapa ile kapatılmalıdır (Koruma sını-
fının geçerli olabilmesi için). Bir tapa değiştirildiğinde yeni tapa da patlama korumalı
olmalıdır. 

5.5 Eş potansiyel bağlantı
EN 60079-14 ve IEC 61241-14’e göre bir eş potansiyel bağlantı gerekebilir. Bununla
ilgili "Elektriksel montaj / Topraklamanın düzeltilmesi (EMU)" bölümündeki uyarıları
dikkate alınız.

5.6 Kablolama talimatları
Montaj yaparken emniyet uyarıları mutlaka dikkate alınmalıdır.

5.6.1 Motor koruma donanımlarının oluşturduğu parazitlerden korunma

SEW motor kontrol sistemlerinin oluşturduğu parazitlerden korunmak için (sıcaklık
duyar elemanı TF):

• Ayrıca ekranlanmış besleme kabloları darbeli güç kabloları ile aynı kablo içinde yer
alabilir

• Ekranlanmamış besleme kabloları darbeli güç kabloları ile aynı kablo içinde yer
alamaz

Düz gömme yuva Rakor 

19 M12 

24 M16 

30 M20

35 M25

45 M32

56 M40

64 M50

75 M63
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5.7 Frekans çevirici ile kullanıldığında alınacak önlemler
Frekans çevirici ile çalışan motorlarda, servo inverter üreticisinin kablolama talimatları
dikkate alınmalıdır. "Çalışma şekilleri ve sınır değerler" bölümüne ayrıca frekans çeviri-
cinin işletme talimatına mutlaka dikkat edin.

5.8 Topraklamanın düzeltilmesi (EMU)
Yüksek frekanslarda daha iyi bir düşük empedanslı topraklama sağlanması için,
DR/DV(E) üç faz motorlarda aşağıdaki bağlantılar önerilmektedir:

• DVE250 ve 280: Kaldırma halkasının deliğinde M16 cıvata ve 2 tırtıllı rondela.

5.9 Anahtarlamada dikkat edilecek noktalar
Motorlar anahtarlamada kullanılacak ise, uygun bir kablolama ile anahtarlama cihazın-
daki olası arızalar önlenmelidir. EN 60204 Direktifi (Makinelerin Elektrik Donanımı)
sayısal veya programlanabilir mantık kontrol cihazlarının korunması için, motor sargıla-
rının yalıtılmasını istemektedir. SEW-EURODRIVE genelde anahtarlama işlemleri
arızaya sebep olduğundan, anahtarlama cihazlarında koruyucu devre öngörülmesini
önermektedir.

[1]



5Elektrik bağlantısı
İşletmedeki ortam koşulları

İşletme kılavuzu – patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250/280 27

5.10 İşletmedeki ortam koşulları
5.10.1 Ortam sıcaklığı

Etiketinde aksi belirtilmediği taktirde, -20 °C ile +40 °C arasındaki sıcaklık aralığına uyul-
ması sağlanmalıdır. 

Daha yüksek veya düşük ortam sıcaklıklarına uygun olan motorların tip etiketlerinde
özel bir işaret bulunmaktadır.

Motorlar +40 °C (maks. +60 °C) üzerindeki ortam sıcaklıklarında kullanılacak ise, kulla-
nılan kablolar ve kablo rakorları ≥ 90 °C sıcaklıklara göre seçilmelidir.

5.10.2 Yerleşim yüksekliğine bağlı motor gücü

Aşağıdaki diyagramda motor gücünün yerleşim yüksekliğine bağlı olarak hangi fH kat-
sayısı kadar azaltılması gerektiği gösterilmektedir.

Hesaplama formülü: PH = fH × PN

Ayarlanacak olan akım değeri aşağıdaki gibi hesaplanır: IH = fH × IN

5.10.3 Zararlı ışınımlar

Motorlar zararlı ışınımlara (örneğin iyonize edici ışınım) maruz bırakılmamalıdır. Bu
konuda gerektiğinde SEW-EURODRIVE ile görüşebilirsiniz.

5.10.4 Zaralı gazlar, buharlar ve tozlar

Patlama korumalı motorlar amacına uygun olarak kullanıldıklarında patlayıcı gazları,
buharları veya tozları ateşleyemezler. Buna rağmen, işletme emniyetini aşağıda verilen
şekillerde tehlikeye atacak gaz, buhar veya toz etkisine maruz bırakılmalıdır:

• Korozyon

• Koruyucu kaplamayı tahrip ederek

• Sızdırmazlık malzemesine zarar vererek vb.

Conta seçimi Motor çevresel yüklerin yüksek olduğu, örneğin yüksek ozon değerleri, ortamlarda
kullanılırsa, motorlar isteğe göre yüksek kaliteli contalarla donatılabilir. Contaların
yüksek çevresel etkilerine dayanıklılık konusunda bilgi gereksinimi varsa, lütfen SEW-
EURODRIVE'a danışınız.

5408843275
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5.11 Motor bağlantısı için montaj uyarıları

Motor bağlanırken aşağıdaki noktalar dikkate alınmalıdır:

• Kablo kesitini kontrol edin

• Klemens köprülerini doğru bağlayın

• Bağlantıların ve koruyucu iletkenin vidalarını sıkın

• Kablo izolasyonunun hasar görmemesi için bağlantı kabloları açıkta bulunur 

• Hava mesafelerine dikkat edin

• Klemens kutusunda: Sargı bağlantılarını kontrol edin ve gerektiğince sıkın

• Birlikte verilen bağlantı şemasına göre bağlanmalıdır

• Tel uçlarının dışarıya sarkması önlenmelidir

• Motor öngörülen dönme yönüne göre bağlanmalıdır

5.12 Kategori 2G ve 2GD motorların bağlanması
Aşağıdaki bağlantı şemaları, motorun sipariş numarası belirtilerek ( bkz. Bölüm "Tip Pla-
kası") SEW-EURODRIVE’dan istenebilir:

UYARI
Geçerli bağlantı devre şeması mutlaka dikkate alınmalıdır! Bu doküman eksikse,
motor bağlanmamalı veya devreye alınmamalıdır. Geçerli şemalarını ücretsiz olarak
SEW-EURODRIVE’dan temin edebilirsiniz.

UYARI
Klemens kutusunda hiçbir yabancı cisim, kir ayrıca nem bulunmamalıdır. Gerekli
olmayan kablo sevk açıklıklarını ve kutuyu kendiniz toz ve su sızdırmayacak şekilde
kapatın.

Seri Kutup sayısı
İlgili devre şeması
(Adı / Numarası)

X = Sürüm için yer

eDR63 4 DT14 / 08 857 X 03
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5.12.1 Motor bağlantısı

Kafes yayı Yapı büyüklüğü 63 olan motorlarda besleme kabloları, devre şemasına göre kafes
yayına bağlanmalıdır. Koruyucu topraklama hattını topraklama bağlantısına bağlarken,
kablo pabucu ile gövde malzemesi bir altlık disk ile birbirlerinden ayrılmalıdır.

5.13 Kategori 3G ve 3GD motorların bağlanması
Aşağıdaki bağlantı şemaları, motorun sipariş numarası belirtilerek ( bkz. Bölüm "Tip Pla-
kası") SEW-EURODRIVE’dan istenebilir:

5.13.1 Motor bağlantısı

Yapı büyüklüğüne ve elektriksel yapılışına göre motorlar çeşitli tiplerde teslim edilmekte
ve bağlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda verilen bağlantı şeklini dikkate alın. 

Şebeke hattını bağlarken uygun hava ve kaçak akım mesafelerine dikkat edin.

Ö bağlantı Õ bağlantı tipi Koruyucu topraklama 
bağlantısı

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14

Seri Kutup sayısı Bağlantı tipi
İlgili devre şeması
(Adı / Numarası)

X = Sürüm için yer

DR63 4, 6 Ö / Õ DT14 / 08 857 X 03

DVE250/280 4 Ö / Õ DT13 / 08 798 X 06

Seri Bağlantı

DR63 Kafes yayı üzerinden motor bağlantısı

DVE250/280 Klemens plakası üzerinden motor bağlantısı



5 Elektrik bağlantısı
Kategori 3G ve 3GD motorların bağlanması

30 İşletme kılavuzu – patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250/280

Boyut 63 – Kafes yayı

Yapı büyüklüğü 63 olan motorlarda besleme kabloları, devre şemasına göre kafes
yayına bağlanmalıdır. Koruyucu topraklama hattını topraklama bağlantısına bağlarken,
kablo pabucu ile gövde malzemesi bir altlık disk ile birbirlerinden ayrılmalıdır.

Boyut 250/280 – Klemens plakası

• Birlikte verilen bağlantı şemasına göre

• Kablo kesitini kontrol edin

• Klemens köprülerini doğru bağlayın

• Bağlantıların ve koruyucu iletkenin vidalarını sıkın

• Klemens kutusunda: Sargı bağlantılarını kontrol edin ve gerektiğince sıkın

Ö bağlantı Õ bağlantı tipi Koruyucu topraklama 
bağlantısı

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14

Õ bağlantıda klemens köprülerinin yerleşimi

U
1

V1

W
1

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]



5Elektrik bağlantısı
Kategori 3G ve 3GD motorların bağlanması

İşletme kılavuzu – patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250/280 31

Motor bağlantısı 
klemens kutusu

Elektriksel yapılışına göre motorlar çeşitli tiplerde teslim edilmekte ve bağlanmaktadır.
Klemens köprüleri, bağlantı şemasına göre düzenlenmeli ve sıkıca vidalanmalıdır. Aşa-
ğıdaki tablolarda verilen sıkma momentlerini dikkate alın. 

Belirtilen tipler S1 işletmesinde katalogdaki ifadelere göre standart gerilimler ve standart
frekanslar için geçerlidir. Farklı tipler başka bağlantılara örneğin farklı bağlantı pimi çap-
larına ve/veya farklı bir teslimat içeriğine sahip olabilir. Tipleri ilerideki sayfalarda daha
geniş olarak açıklanmaktadır.

Ö bağlantıda klemens köprülerinin yerleşimi

Motor boyu DVE250/280: 

[1] Klemens köprüsü
[2] Bağlantı pimi
[3] Flanş somunu

[4] Klemens plakası
[5] Müşteri bağlantısı
[6] Bölünmüş bağlantı kablolu müşteri bağlantısı

U
1

U
2

V2

V1

W
1

W
2

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

UYARI
Klemens kutusunda hiçbir yabancı cisim, kir ayrıca nem bulunmamalı. Gerekli
olmayan kablo girişlerini ve kutuyu kendiniz motor koruma sınıfı IP'ye uyun olarak
kapatınız.

Motor boyu DVE250/280

Bağlantı 
pimi

Altı köşe başlı 
somunların 

sıkma momenti 

Müşteri 
bağlantısı

Tip Bağlantı türü Teslimat içeriği PE-
Bağlantı 

pimi

Tip

Ø Kesiti Ø

M10 10 Nm ≤ 95 mm2 3
Halka tipi 
kablo pabucu

Bağlantı detay 
parçaları torbada 
birlikte verilmiştir

M10 5

M12 15,5 Nm ≤ 95 mm2 3
Halka tipi kablo 
pabucu

Bağlantı parçaları 
önceden monteli

M10 5
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5.14 Kategori 2G, 2GD, 3D ve 3GD Motorlar
5.14.1 Genel uyarılar

Patlama korumalı SEW-EURODRIVE motorları aşağıdaki kullanım bölgeleri için
tasarlanmışlardır.

5.14.2 Özel tanım işareti "X"

Uygunluk veya EC-Numune Testi Belgesi numarasında özel "X" işaretinin bulunması,
bu belgedeki motorun emniyetli olarak kullanımı için geçerli özel koşullara işaret eder.

5.14.3 Sıcaklık sınıfları

Bu motorlara sıcaklık sınıfı T3 veya T4 için ruhsat verilmiştir. 

3D ve 3GD tipi motorların sıcaklık sınıfları için tip plakalarına veya ekteki uygunluk beya-
nına bakın. 

2G ve 2GD tiplerindeki motorların sıcaklık sınıfları her motorun yanında bulunan
numune testi belgesinde verilmiştir.

1139608587

[1] Altı köşe başlı somun
[2] Rondela
[3] Kablo pabuçlu PE iletkeni
[4] Tırtıllı rondela
[5] Saplama
[6] Klemens kutusu

[1]

[1]

[5]

[5]

[4]

[3]

[6]

[2]

[2]

[4]

[3]

[6]

Motorun kategorisi Kullanım alanı

2G Bölge 1’de kullanım ve Cihaz grubu II, Kategori 2G yapı talimatlarına uygun.

2GD
Bölge 1 veya 21’de kullanım ve Cihaz grubu II, Kategori 2GD yapı talimatlarına 
uygun.

3D Bölge 22’de kullanım ve Cihaz grubu II, Kategori 3D yapı talimatlarına uygun

3GD
Bölge 2 veya 22’de kullanım ve Cihaz grubu II, Kategori 3GD yapı talimatlarına 
uygun.
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5.14.4 Yüzey sıcaklıkları

Motorun yüzey sıcaklığı etiketinde veya uygunluk belgesi ile "Numune Testi" belgesinde
verilmiştir. 

5.14.5 İzin verilmeyen yüksek yüzey sıcaklığına karşı koruma

Patlama korumalı motorlarla normal işletme şartlarında emniyetli bir çalışma sağlana-
bilir. Aşırı yüklerde yüksek yüzey sıcaklıkları oluşmaması için, motor emniyetli bir
şekilde kapatılabilmelidir.

Motor koruması ruhsata uygun olmalıdır. Burada iki farklı motor koruma tipi mevcuttur.
İlgili ek donanımlar, eğe varsa, ayrıca seçilebilir:

Motor koruma tipleri Ek uygulama

A: Motor akımı devre kesicisi TF

B: Pozitif sıcaklık katsayılı termistör 
(PTC direnç: SEW tanımı TF)

–
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Ruhsata bağlı olan ve şart koşulan motor koruma tipleri aşağıdaki tablodan alınabilir:

Motor korumasına bağlı olarak izin verilen çalışma şekilleri "İzin Verilen Çalışma Şekil-
leri" bölümünde verilmiştir. SEW-EURODRIVE’ın Kategori 3D ve 3GD’ye ait frenli
motorları fabrika çıkışı PTC dirençlerle donatılmıştır.

5.14.6 Sadece motor koruma şalteri ile koruma sağlanması

EN 60947’ye göre motor koruma şalterleri monte edilmeden önce, aşağıdaki noktalara
dikkat edilmelidir:

• Kategori 2G ve 2GD’de: Etikette verilen çalıştırma akımı oranındaki IA/IN motor
koruma şalterinin yanıt süresi, motorun ısınma süresinden tE daha kısa olmalıdır.

• Bir faz devre dışı kaldığında motor koruma şalteri tüm kutuplardan kapatılmalıdır.

• Motor koruma şalteri bir ruhsat kuruluşu tarafından onaylanmış olmalı ve patlama
koruması için ilgili işareti taşımalıdır.

• Motor koruma şalteri, etikete uygun motor anma akımına göre ayarlanmış olmalıdır.
Kategori 2G ve 2GD'de izin verilen anma motor akımı ayrıca numune testi belge-
sinde de belirtilir.

5.14.7 Sadece pozitif sıcaklık katsayılı dirençli (TF) koruma

Pozitif sıcaklık katsayılı dirençli (TF) koruma uygun bir cihazla değerlendirilmelidir. Bu
konu ile ilgili montaj talimatlarına uyulmalıdır.

PTC termistörler DIN 44082'ye uygundur.

Kontrol direnci ölçümü (ölçme aleti U ≤ 2,5 V veya I < 1 mA):

• Normal ölçme değerleri: 20 – 500 Ω, termik direnç > 4000 Ω 

İşletme güvenliği sağlayan bir izolasyon ve ısıl denetim için pozitif sıcaklık katsayılı
direnç (TF) gereklidir.

Sıcaklık denetiminin değerlendirme işlevi sıcaklık duyar elemanı ölçme devresi ile etkin-
leştirilmiş olmalı ve sıcaklık yüksek ise, devreye girmelidir.

Kategori 2 (2GD / Gb Db veya 2G / Gb) 3 (3GD / Gc Dc veya 3G / Dc)

İşletme:

Şebeke 
Frekans 
çevirici 

Şebeke 

• Frekans 
çevirici 

• Yumuşak 
kalkış

Darbeli

Işaret (bkz. etiket): Te-Zaman Te-Zaman – – –

Motor koruması: A B A B B

DİKKAT!
Yüksek gerilim sıcaklık sensöründe hasar yapar. 

Sıcaklık sensörü tahrip olabilir.

• Gerilim 30 V'den fazla olmamalıdır. 
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5.14.8 Motor koruma şalteri ve ayrıca PTC direnci ile koruma

Sadece motor koruma şalteri ile koruma kısmında belirtilen koşullar burada da geçer-
lidir. PTC direnci üzerinden koruma sadece ek bir koruyucu önlemdir ve patlayıcı ortam
koşullarına göre ruhsat alınması için önemli değildir.

5.15 Ek donanımlar
Ek donanımlar bağlantısı, motor ile birlikte verilen bağlantı devre şemasına göre
yapılmalıdır. Bağlantı devre şeması eksikse, ek donanım bağlanmamalı ve devreye
alınmamalıdır. Geçerli şemalarını ücretsiz olarak SEW-EURODRIVE’dan temin
edebilirsiniz. 

Aşağıda belirtilen ek donanımlar kategoriden bağımsız olarak kullanılır, aşağıdaki
tabloya bakınız:

5.15.1 Sıcaklık sensörü /TF

PTC termistörler DIN 44082'ye uygundur.

Kontrol direnci ölçümü (ölçme aleti U ≤ 2,5 V veya I < 1 mA):

• Normal ölçme değerleri: 20 – 500 Ω, termik direnç > 4000 Ω 

Termik denetim için sıcaklık sensörü kullanıldığında, işletme emniyetli bir yalıtım sağla-
nabilmesi için değerlendirme fonksiyonu aktif olmalıdır. Aşırı sıcaklıklarda termik bir
koruma fonksiyonunun devreye girmesi şarttır.

Sıcaklık sensörü TF için 2. bir klemens kutusu mevcut ise, sıcaklık sensörü buraya
bağlanmalıdır.

Sıcaklık sensörü TF'yi bağlarken mutlaka birlikte verilen devre şemasına dikkat edilme-
lidir. Birlikte bir devre şeması verilmemiş ise, ücretsiz olarak SEW-EURODRIVE'dan
temin edebilirsiniz.

UYARI
Devreye almada koruyucu donanım devreye girdiğinde tahrik sisteminin doğru olarak
kapanması kontrol edilmelidir.

Ek donanım Kategori 2 Kategori 3

Sıcaklık sensörü /TF x x

Harici fan /VE – x

DİKKAT!
Sıcaklık duyar elemanı aşırı ısınma soncu tahrip olabilir.

Tahrik sistemi zarar görebilir.

• TF sıcaklık duyar elemanına 30 V üzerinde gerilimler bağlanmamalıdır.

UYARI
TF sıcaklık sensöründe > 30 V değerinde gerilim olmamalıdır!
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Aşağıda anma devreye girme sıcaklığına (burada TNF olarak tanımlanmıştır) bağlı TF
tanım eğrisi verilmiştir.

5.15.2 Harici fan /VE

II3D ve II3GD kategorilerindeki motorlar opsiyonel olarak bir harici fan ile donatılabilirler.
Bağlantı ve emniyetli işletme için uyarıları lütfen VE fanının işletme kılavuzundan alınız 

V harici fanların patlama korumalı DC motorlar EDR.. ile birlikte kullanılmalarına izin
verilmez. 

5.15.3 Kategori II3D motorlar için yoğuşma önleyici ısıtıcı

Patlama korumalı motorlar -20 °C ortam sıcaklığının altında kullanıldığında bir ısıtıcı
gereklidir. 

Yoğuşma beklentisi olan -20 °C'nin üzerindeki sıcaklıklarda ısıtıcı isteğe bağlı olarak
kullanılabilir.

Isıtıcıyı bağlarken motorun tip plakasında ve motorun bağlantı şemasında verilen izin
verilen ısıtıcı bant bağlantı gerilimine dikkat ediniz.

Ayrıca, motor çalıştığı sürece ısıtıcı bandın devreye alınmamasına dikkat edin.
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6 Çalışma şekilleri ve sınır değerleri
6.1 İzin verilen çalışma şekilleri

6.1.1 Frekans çevirici ile birlikte çalıştırıldığında izin verilen gerilim

Resimde gösterilen motor klemensi darbe gerilimleri geçilmiyorsa, frekans çeviriciler ile
SEW motorlarının çalıştırılmasına izin verilmektedir.

Motor tipi ve 
cihaz kategorisi

Izin verilmeyen sıcaklıklardan 
korunma şekli sadece

İzin verilen çalışma şekli

eDR63
II2G
II2D
II2GD

Motor koruma şalteri
• S1
• Ağır kalkış mümkün değildir1)

1) Normal işletme koşullarına uygun olarak seçilmiş ve ayarlanmış bir motor koruma şalteri kalkış anında
kapatırsa, ağır kalkış şartı oluşmuş demektir. Bu tanım, kalkış süresi tE zamanının 1,7 katı ise geçerlidir.

Motor koruma şalteri ve PTC 
direnci (TF)

• S1
• Ağır kalkış mümkün değildir1)

DR63
DVE250/280
II3GD/II3D

Motor koruma şalteri
• S1
• Ağır kalkış mümkün değildir1)

Pozitif sıcaklık katsayılı direnç 
(TF)

• S1
• Ağır kalkış1)

• Verilere göre frekans çevirici ile işletme 
• Yumuşak kalkış cihazları ile

[A] İzin verilen darbe gerilimi ULL (V)
[B] Yükselme süresi µs
[1] İzin verilen darbe gerilimi

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]

PATLAMAYA KARŞI KORUMA İÇİN UYARI!
IT şebekelerinde kullanıldığında, bir hata durumunda dahi, izin verilen maksimum
iletken-toprak gerilimi 1200 V aşılmamalıdır. 

PATLAMAYA KARŞI KORUMA İÇİN UYARI!

İzin verilen darbe gerilimi aşıldığında, sınırlayıcı önlemler alınmalıdır. Bunun için
frekans dönüştürücüsünün üreticisine sorun.
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SEW-EURODRIVE frekans çeviricileri

SEW-EURODRIVE frekans çeviricileri kullanıldığında ve şebeke gerilimi 500 V'ye kadar
motorlar için izin verilen maksimum sınır değerlerine uyulur. 

İzin verilen maksimum motor kablosu uzunluğu 100 m'dir. 

1Q işletmede bir hata durumunda DC-Link geriliminin izin verilmeyen bir değere kadar
yükselmesini önlemek için, daima bir fren direnci projelendirilmeli ve 4Q devreye alma
gerçekleştirilmelidir. Çıkış şok bobini gibi harici komponentler kullanılmamalıdır.

Geri besleme MOVIDRIVE® geri besleme modülü ve gerekli tüm opsiyonları kısıtlamasız olarak kulla-
nılabilir. Geri besleme yüksek bir DC_link gerilimini ve böylece izin verilen maksimum
sınır değerlerin aşılmasını önler.

Yabancı firma ürünü frekans çeviriciler

İzin verilen maksimum değerlere uyulması başka firmaların frekans çeviricileri ile
mümkün değilse, sınırlayıcı önlemler alınmalıdır. Bunun için frekans dönüştürücüsünün
üreticisine sorun.

IT sistemi Bir IT şebekesinde faz ile toprak arasındaki bir izolasyon hatasına tolerans gösterilir.
Motorda kısa devre rejeneratif işletmede izin verilen maks. faz / toprak sınır değeri
1200 V'nin aşılmasına sebep olabilir. Bu durumun etkin bir şekilde önlenebilmesi için,
frekans çevirici ile motor arasında uygun koruma bağlantıları mevcut olmalıdır. Bu gibi
durumlarda frekans çevirici ile motor arasında tipik olarak sinüs filtreleri kullanılmaktadır.
Komponentlerin seçimi ve bağlanmaları ile ilgili ayrıntılar için lütfen frekans çeviricinin
üreticisine danışınız.

UYARI
Motorun izin verilen maksimum anma gerilimi frekans çevirici ile çalıştırıldığında
500 V'dir.
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6.2 Kullanım

6.2.1 2G ve 2GD kategorisi motorlar

Bunun için gerekli bilgiler etiket üzerinde bulunmaktadır.

PATLAMAYA KARŞI KORUMA İÇİN UYARILAR
• Bir frekans çevirici ile birden fazla motorun çalıştırılmasına izin verilmemektedir.

• Motorun izin verilmeyen aşırı ısınmasını engellemek için, motor klemens plakasın-
daki gerilim projelendirilmelidir.

• Çok düşük motor gerilimi (düşük kompanzasyon) kaymanın yüksek olmasına
ve bunun sonucu olarak motorun rotorunda ısınmanın kuvvetli olmasına yol
açmaktadır. 

• Frekans çevirici ile işletme, eşit mekanik yüklenmede akım ve gerilimin üst dalga
parçası nedeniyle motor sıcaklığının yükselmesine yol açmaktadır.

PATLAMAYA KARŞI KORUMA İÇİN UYARILAR
• Frekans çevirici ile işletme sadece EC-Numune testi belgesine göre bu işletme tipi

için belgelendirilen motorlar için uygundur.

• Devreye alırken, motor geriliminin EC-Numune testi belgesindeki şartlarla uyumlu
olduğunun ispatlanması gerekmektedir.
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6.3 Kategori 3 motorlarının güvenli olarak çalıştırılması
Patlama korumalı motorların emniyetli olarak çalıştırılabilmesi için projelendirme şarttır.
Burada dikkat edilmesi gereken noktalar:

• Termik tork sınır tanım eğrisine uyuluyor

• Dinamik limit tork değerine uyuluyor

• Motor sınır frekansına uyuluyor

• Uygun frekans çevirici seçilmesi

• Tek başına motorlarda eksenel ve yanal motor mili yüklerini kontrol edin

• Maksimum redüktör giriş hızına dikkat edin, bkz. etiket üzerindeki nemax

• Maksimum redüktör çıkış mili torkuna dikkat edin, bkz. etiket üzerindeki Mamax

6.3.1 İzin verilen maksimum tork değerleri

Termik tork sınırı tanım eğrisi motorun sürekli olarak çalıştırılabileceği izin verilen mak-
simum tork değerini verir. 

Etkili çalışma noktası termik sınır tanım eğrisinin altında kaldığında, bu değerlerin kısa
bir süre için aşılmasına izin verilmektedir.

Kategori 3 motorların maksimum dinamik sınır tork değerleri MN değerinin % 200'ünü
geçmemelidir.

İzin verilen 
maksimum 
frekanslar

Motor-frekans çevirici kombinasyonları tablolarında verilen maksimum frekanslara
kesinlikle uyulmalıdır. Bu değerlerin üzerine çıkılmasına izin verilmez.

Frekans çevirici 
seçimi

Doğru frekans çeviriciyi seçmek için, "Motor – frekans çevirici yerleşimi: MOVIDRIVE®

ve MOVITRAC®" bölümündeki tabloya bakın.

6.3.2 Motor – frekans çevirici yerleşimi: MOVIDRIVE® ve MOVITRAC®

II3GD tipi motor Motor bağlantısı Õ Motor bağlantısı Ö 

PFU [kW] nmax
[dev/dak]

PFU [kW] nmax
[dev/dak]

DR63S4  0,251)

1) Sadece 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) Parantez içindeki değerler: isteğe bağlı

3) Sadece MOVIDRIVE® B

2500

DVE280S4 75 2100 (110)2), 1323) 2500
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6.3.3 Termik sınır tanım eğrileri – Kategori 3GD

Termik tork sınır 
tanım eğrileri 

Ö-bağlantılı, 4 kutuplu üç faz motorlar ve üç faz frenli motorlar için frekans çevirici ile
işletmede termik tork sınır tanım eğrisi:

Õ-bağlantılı, 4 kutuplu üç faz motorlar ve üç faz frenli motorlar için frekans çevirici ile
işletmede termik tork sınır tanım eğrisi:

[1] 104 Hz sınır tanım eğrisi
[2] 87 Hz sınır tanım eğrisi

[1] 60 Hz sınır tanım eğrisi
[2] 50 Hz sınır tanım eğrisi

[1]

[2]
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6.3.4 Güvenli işletme uyarısı

Genel bilgiler Frekans çevirici patlama tehlikesi olan atmosfer dışına monte edilmelidir. 

Termik motor 
koruması

İzin verilen sınır sıcaklıklarını aşmamaları için frekans çevirici ile işletme için sadece
pozitif sıcaklık katsayılı direnç (TF) ile donatılan motorlara izin verilmektedir. Bu uygun
bir cihaz ile değerlendirilmelidir. 

Bir frekans çevirici ile çalıştırmaya uygun olan motorlarda ayrıca bir frekans çevirici
etiketi mevcuttur. 

EMU önlemleri MOVIDRIVE® ve MOVITRAC® serisi frekans çeviriciler için aşağıdaki komponentlerin
kullanılmasına izin verilmektedir:

• NF...-... serisi ºebeke filtreleri

• HD... serisi çıkış şok bobinleri

• Çıkış filtresi (Sinüs filtresi) HF..

Bir çıkış filtresi kullanıldığında filtre üzerindeki gerilim düşümü göz önünde bulundu-
rulmalıdır. 

Redüktör Frekans çevirici üzerinden kontrol edilen motorlarda redüktörün nemax ve Mamax değer-
leri göz önünde bulundurulmalıdır.

6.4 Yumuşak kalkış cihazları
Motorlar bir sıcaklık sensörü ile donatılmış ise ve EN 60079-14 tarafından verilen koşul-
lara uyulursa, kategori 3 motorlarında yumuşak kalkış cihazları kullanılmasına izin
verilir. Sıcaklık denetiminin etkinliği ve motorun kalkışının doğru olması devreye almada
ispatlanmalı ve belgelendirilmelidir. Koruyucu donanım devreye girdiğinde motor
besleme şebekesinden ayırmalıdır.
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7 Devreye alma

• Motorun anahtarlanması için EN 60947-4-1'e uygun AC-3 kategorisi anahtarlama
kontakları kullanılmalıdır.

• Frekans çevirici ile çalışan motorlarda, frekans çevirici üreticisinin kablolama talimat-
ları dikkate alınmalıdır.

• Frekans çeviricinin işletme kılavuzu mutlaka dikkate alınmalıdır.

7.1 Devreye almadan önce
Devreye almadan önce, şu noktalara dikkat ediniz

• Motorda/redüktörlü motorda hasar olmaması ve bloke edilmemiş olması

• Uzun bir süre depoda kaldığında, "Hazırlıklar" bölümünde açıklanan önlemlerin
alınması

• Tüm bağlantılar talimatlara uygun olarak yapılmış olmalıdır

• Motorun/redüktörlü motorun dönme yönünün doğru olması

– (motor saat yönünde dönüyorsa: U, V, W bağlantıları L1, L2, L3'e)

• Tüm muhafaza kapaklarının talimatlara uygun olarak monte edilmiş olması

• Bütün motor koruma tertibatlarının aktif olması ve motorun anma akımının ayar-
lanmış olması

• Kaldırma redüktörlü motorlarında, fren için kendiliğinden gerilen manuel fren ayırma
kullanılmalıdır

• Başka tehlike kaynakları olmamalıdır

UYARI
• Motorlar sadece uzman personel tarafından ve geçerli kaza önleme yönetme-

liklerine ve bu işletme kılavuzundaki bilgilere göre devreye alınmalı ve çalış-
tırılmalıdır.

UYARI!
Elektrik şoku ile yaralanma tehlikesi.

Ölüm veya ağır yaralanmalar!

Aşağıdaki uyarıları dikkate alın.

DİKKAT!
Tahrik ünitesinin yüzeyleri işletme sırasında çok fazla ısınabilir. 

Yanma tehlikesi.

• Motoru çalıştırmaya başlamadan önce soğumasını sağlayın. 

DİKKAT!
Frekans çeviricinin maksimum hızını ve akım sınırını sınırlandırın. Bu işlemin nasıl
yapılacağı frekans çeviricinin dokümanlarından alınabilir.
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7.2 Devreye alırken
Devreye alırken şu noktalara dikkat edin:

• Motor kusursuz olarak çalışıyor (aşırı yüklenme yok, devir sayısında sapma yok,
yüksek sesler oluşmuyor vb.)

• Uygulamaya uygun doğru fren momenti ayarlanmış ("Teknik Bilgiler" bölümüne
bakın)

Bir sorun oluştuğunda, "İşletme arızaları" bölümündeki bilgilere bakınız.

7.3 Parametre ayarı: Kategori 3 motorlar için frekans çevirici

7.3.1 MOVITRAC® B için devreye alma adımları

Devreye almada aşağıdaki noktalar mutlaka dikkate alınmalıdır:

• Yönlendirmeli devreye almada MOVITOOLS® MotionStudio Versiyon 5.70 veya
yükseği kullanılmalıdır.

• Kategori 3 motorlar parametre seti 1 ve 2 ile devreye alınıp çalıştırılabilir. 

• Sistem konfigürasyonunda sadece bir tahrik ünitesine izin verilir. 

• Denetleme yöntemi için hem "U/f" hem de "vektör denetlemeli" ayarlanabilir.

• Uygulama seçiminde sadece hız kontrolü ve kaldırma düzeni uygulamaları müm-
kündür. "DC-frenleme" veya "Yakalama işlevi" opsiyonları kullanılmamalıdır.

• Çalışma modu daima "4 Bölgeli İşletme" olarak ayarlanmalıdır.

• İlgili motor serisi "Motor tipi" penceresinden seçilmelidir.

• "Motor seçimi" penceresinde motor seçimine ek olarak cihaz kategorisi, şebeke geri-
limi, motor gerilimi, bağlantı şekli de seçilmelidir. 

Akım sınırı Akım sınırı parametresi yönlendirmeli devreye almada uygulama penceresinde % 150 IN
Mot olarak verilir. Bu değer izin verilen maksimum çıkış torkuna bağlı olarak redüktörde
Mamax azaltılmalıdır. 

UYARI
Frekans çeviriciler devreye alınırken ilgili işletme kılavuzları ve redüktörlü motorlarda
ayrıca redüktörün işletme kılavuzu dikkate alınmalıdır.
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7Devreye alma
Parametre ayarı: Kategori 3 motorlar için frekans çevirici
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Maksimum hız "Sistem sınırları" penceresindeki maksimum motor hızı sınırlandırılmalıdır. Maksimum
hız parametresi ayarlanırken dikkat edilmesi gerekenler:

• Maksimum hız ≤ Motor sınır hızı ve

• Maksimum hız ≤ maksimum redüktör hızı nemax (redüktörün tip plakasına bakın)

Otomatik ayar Otomatik ayar parametresi yönlendirmeli devreye alma işleminde etkinleştirilir. Bu
sayede frekans çevirici her etkinleştirmede IxR Değeri parametresini otomatik olarak
ayarlar. Bu değerin manuel olarak değiştirilmesine izin verilmez.

7.3.2 MOVIDRIVE® B için devreye alma adımları

Devreye almada aşağıdaki noktalar mutlaka dikkate alınmalıdır:

• Yönlendirmeli devreye almada MOVITOOLS® MotionStudio Versiyon 5.70 veya
yükseği kullanılmalıdır.

• Kategori 3 motorlar parametre seti 1 ve 2 ile devreye alınıp çalıştırılabilir.

• İlk devreye almada daima komple devreye alma işlemi gerçekleştirilmelidir.

• Motor konfigürasyonunda sadece bir tahrik ünitesine izin verilir. Denetleme yöntemi
için hem "U/f" hem de "vektör denetlemeli" ayarlanabilir.

• İlgili motor serisi "Motor tipi" penceresinden seçilmelidir.

• "SEW Motor Tipi 1" penceresinde cihaz kategorisi ile motor seçiminin dışında, ayrıca
anma motor gerilimi, anma motor frekansı ve şebeke gerilimi de seçilmelidir. 

• Kullanım olanakları seçiminde sadece "hız kontrolü" ve "Kaldırma düzeni" işlevi
mümkündür. "DC-frenleme" veya "Yakalama işlevi" işlevleri kullanılmamalıdır.

Akım sınırı Akım sınırı parametresi yönlendirmeli devreye almada parametre penceresinde
% 150 IN Mot olarak verilir. Bu değer izin verilen maksimum çıkış torkuna bağlı olarak
redüktörde Mamax azaltılmalıdır. 

Maksimum hız Maksimum motor hızı parametre penceresi 2'de sınırlandırılmalıdır. Maksimum hız
parametresi ayarlanırken dikkat edilmesi gerekenler:

• Maksimum hız ≤ Motor hızı ve

• Maksimum hız ≤ maksimum redüktör hızı nemax (redüktörün tip plakasına bakın)

Otomatik ayar Otomatik ayar parametresi yönlendirmeli devreye alma işleminde etkinleştirilir. Bu
sayede frekans çevirici her etkinleştirmede IxR Değeri parametresini otomatik olarak
ayarlar. Bu değerin manuel olarak değiştirilmesine izin verilmez.

Çalışma modu daima "4 Bölgeli İşletme" olarak ayarlanmalıdır (Parametre P820 /
P821).
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7 Devreye alma
Geri döndürmez kilitli motorlarda blokaj yönünün değiştirilmesi
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7.4 Geri döndürmez kilitli motorlarda blokaj yönünün değiştirilmesi

7.4.1 Montaj sonrası "x" ölçüsü

[1] Fan kapağı
[2] Fan
[3] Silindir vida
[4] V-halka

[5] Keçe halka
[6] Segman
[7] Vida yuvası
[8] Taşıyıcı

[9] Klemens gövdesi zinciri
[10] Şim pulu

6107

1243589

X

Motor Montaj sonrası "x" ölçüsü

DV(E)250 – 280 13,5 mm
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7Devreye alma
Geri döndürmez kilitli motorlarda blokaj yönünün değiştirilmesi
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Motor devreye alınırken, blokaj yönünde dönmemelidir (bağlanırken faz açısı
dikkate alınmalıdır). Motor redüktöre monte edilirken çıkış milinin dönme yönü ve
kademe sayısı dikkate alınmalıdır. Kontrol etmek için geri döndürmez kilit bir defaya
mahsus olarak yarım motor geriliminde, blokaj yönünde döndürülebilir:

1. Fan muhafazasını [1] ve fanı [2] çıkartın, silindir başlı cıvataları [3] sökün

2. V-halkayı [4] ve keçeli sızdırmazlık flanşını [5] çıkartın (yağı tekrar kullanmak üzere
toplayın).

3. Emniyet halkasını [6] çıkartın (DT71/80’de değil), DV(E)132M-160M’de ayrıca den-
geleme disklerini [10] çıkartın.

4. Taşıyıcıyı [8] ve sıkıştırma elemanı zincirini [9] dişli delikler [7] üzerinden tamamen
çekip çıkartın, 180° döndürün ve tekrar bastırın.

5. Yağı tekrar doldurun.

6. Önemli: Sıkıştırma elemanı zincirine baskı uygulamayın veya vurmayın –
Malzeme hasarları!

7. Bastırırken – sıkıştırma elemanı dış halkaya girmeden hemen önce – rotor milini elle
yavaşça dönme yönünde döndürün. Böylece sıkıştırma elemanı dış halkaya daha
kolay girer.

8. Geri döndürmez kilidin kalan parçalarını (4 ile 2 arasına) ters sırada monte edin,
V-halka [4] için "x" montaj ölçüsüne dikkat edin.

UYARI!
Tahrik ünitesi denetimsiz olarak çalıştığında ezilme tehlikesi vardır. 

Ölüm veya ağır yaralanmalar.

• Çalışmalara başlamadan önce motorun ve eğer varsa, harici fanın enerjisini kesin.
• İstenmeden açılmaması için emniyete alın.
• Aşağıdaki işlem adımlarına tam olarak dikkat edin!

00

I



8 Kontrol / Bakım
Geri döndürmez kilitli motorlarda blokaj yönünün değiştirilmesi
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8 Kontrol / Bakım

Motordaki onarımlar veya revizyonlar sadece gerekli bilgiye sahip olan SEW servis per-
soneli, tamir atölyeleri veya fabrikaları tarafından yapılabilir. 

Motoru tekrar devreye almadan önce yönetmeliklere uyulduğunun kontrol edilmesi ve
motorda işaretlenmesi veya bir kontrol raporunun düzenlenmesi suretiyle onaylanması
zorunludur. 

Tüm bakım ve onarım çalışmalarından sonra, daima emniyet ve işlev kontrolleri yapıl-
malıdır (termik koruma).

UYARI!
Kaldırma düzeninin aşağıya düşmesi veya cihazın kontrolsüz davranışı ezilme tehli-
kesi oluşturur. 

Ölüm veya ağır yaralanmalar.

• Kaldırma düzeni tahrik ünitelerini emniyete alın veya indirin (düşme tehlikesi)
• İş makinesini emniyete alın veya etrafını bantla çevirerek işaretleyin
• Çalışmaya başlamadan önce motorun ve eğer varsa harici fanın enerjilerini kesin

ve yanlışlıkla çalışmamaları için emniyete alın!
• Sadece geçerli orijinal yedek parça listelerinde belirtilen orijinal yedek parçalar

kullanılmalıdır!

DİKKAT!
Tahrik ünitesi yüzeyleri işletme sırasında çok fazla ısınabilir. 

Yanma tehlikesi.

• Motoru çalıştırmaya başlamadan önce soğumasını sağlayın. 

DİKKAT!
Ortam sıcaklığı ayrıca bizzat mil keçeleri montaj sırasında 0 °C’den daha soğuk
olamaz, aksi takdirde mil keçelerinde hasar oluşabilir. 

UYARI
Mil keçelerine sızdırmazlık dudağı alanında yağ sürün, ilgili ayrıntılı işletme kılavuzun-
daki "Yağlayıcılar ve korozyon önleme maddeleri için sipariş bilgileri" bölümüne
bakınız.



8Kontrol / Bakım
Kontrol ve bakım periyotları
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8.1 Kontrol ve bakım periyotları

PATLAMAYA KARŞI KORUMA İÇİN UYARILAR
• Sadece geçerli orijinal yedek parça listelerinde belirtilen orijinal yedek parçalar kul-

lanılmalıdır, aksi takdirde motor için verilen patlama korumalı ruhsatı geçersizdir.

• Patlama korumalı motor parçaları değiştirildiğinde, yeniden parça kontrolü yapıl-
ması gerekmektedir.

• Bakım ve onarım çalışmaları tamamlandıktan sonra motorun doğru olarak monte
edilmeli ve tüm açıklıkları kapatılmalıdır.

• Patlama korumalı alanlardaki motorları düzenli olarak temizleyin. Toz birikiminin
5 mm’yi geçmesinden kaçının.

• Patlama koruması genelde IP koruma sınıfı koşullarının yerine getirilmesi
gerekmektedir. Bu sebepten tüm çalışmalarda contaların doğru yerleştirilmelerine
ve kusursuz durumda olmalarına dikkat edilmelidir.

• Patlama koruması sadece doğru bir şekilde bakımı yapılan motorlarda garanti
edilebilir.

• Motorlar ve redüktörlü motorlar tekrar boyandığında, elektrostatik yüklenmenin
önlenmesi için EN / IEC 60079-0 göz önünde bulundurulmalıdır, ayrıca ilgili ayrıntılı
işletme kılavuzundaki "Boyama" bölümüne de bakınız.

Cihaz/Cihaz parçası Zaman aralığı Ne yapmalı?

Motor • Her 10 000 çalışma saatinden 
sonra

Motoru kontrol edin:
• Rulmanları kontrol edin, 

gerekirse değiştirin
• Mil keçesini değiştirin
• Soğutma havası kanallarını 

temizleyin

Geri döndürmez kilitli 
motorlar

• Geri döndürmez kilit düzenindeki 
akışkan yağı değiştirin

Tahrik sistemi • Farklı
(dış etkenlere bağlıdır)

• Yüzey koruma ve korozyon önle-
yici kaplamada rötuş yapın veya 
yenileyin

Motorun ve gerektiğinde 
harici fanın hava yolları ve 
üst yüzeyleri

• Farklı
(dış etkenlere bağlıdır)

• Hava yollarını ve üst yüzeylerini 
temizleyin
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Ara plakasının değiştirilmesi
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8.2 Ara plakasının değiştirilmesi
Aşağıdaki şekilde ara plakası gösterilmektedir:

Boyutları DR63/eDR63 olan motorlarda ara plakası [2] bağlantı cıvatalarına [3], kendili-
ğinden gevşememeleri için LOCTITE® veya benzeri cıvata emniyeti sürülmelidir.

8.3 Geri döndürmez kilidin yağlanması
Geri döndürmez kilit fabrika tarafından korozyona karşı koruma sağlayan düşük visko-
ziteli Mobil LBZ ile yağlanmıştır. Başka bir yağ kullanmak istenirse, NLGI sınıfı 00/000'a
uygun, 40 °C'deki temel yağ viskozitesi 42 mm2/s ve lityum sabun ve madeni yağ
bazında bir yağ kullanılmasına dikkat edilmelidir. Kullanılabileceği sıcaklık aralığı -50 °C
ile +90 °C arasındadır. Gerekli olan yağ miktarı aşağıdaki tabloda verilmiştir.

259726475

[1]
[2]
[3]

Kafes yayı
Ara plakası
Cıvatalar

[2]

[3]

[1]

Motor tipi 250/280

Yağ [g] 80
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Harici fan VE'nin takılması
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8.4 Harici fan VE'nin takılması

1. Harici fanı [1] monte etmeden önce fan çarkını ve fan motorunu hasarlar için kontrol
edin.

2. Fan çarkını döndürmek suretiyle montaj yapıldıktan sonra fan çarkının hiçbir yere
sürtünmediğine emin olun. Fan çarkı ile sabit duran parçalar arasında en az 1 mm
mesafe olmalıdır.

[1]

UYARI
Harici fanın işletme talimatına dikkat edin. 
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İzin verilen maksimum radyal yükler
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9 Teknik bilgiler
9.1 İzin verilen maksimum radyal yükler

Aşağıdaki tabloda üç fazlı motorlar için izin verilen radyal (üst değer) ve eksenel (alt
değer) yükler verilmiştir:

9.1.1 Merkez dışı kuvvet uygulamasında radyal yük dönüşümü

Uygulanan kuvvet mil ucunun merkezinde değilse, izin verilen radyal yükler aşağıdaki
formülle hesaplanmalıdır. FxL (yatağın ömrüne bağlı) ve FxW (mil kuvvetine bağlı) değer-
lerinden küçük olanı x yerinde uygulanmasına izin verilen kuvvettir. Hesaplamaların Ma

maks için geçerli olduğuna dikkat edin.

FxL, yatağın 
ömrüne bağlı

FxW mil kuvvetine 
bağlı

Montaj konumu
[dev/dak]
Kutup 
sayısı

İzin verilen radyal yük FR [N]
İzin verilen eksenel yük FA [N]; FA_Çeki = FA_Basınç

Boyut

63
250
280

Ayaklı motor
1500
4

-
-

8000
2500

Flanşlı motor 
olarak

1000
6

600
150

-
-

1500
4

500
110

9000
2600

F F a
b x

NxL R= ×
+

[ ]

FR = Izin verilen radyal yük (x = l/2) [N]

x = Mil yakasından kuvvet uygulanan yere kadar olan mesafe [mm]

a, b, f = Radyal yük dönüşüm hesabı için motor sabitleri [mm]

c = Radyal yük dönüşüm hesabı için motor sabiti [Nmm]

Resim 1: Merkez dışı kuvvet uygulamasında radyal yük FX

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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İzin verilen bilyeli rulman tipleri
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Radyal yük 
dönüşüm hesabı 
için motor sabitleri

2. Motor mil ucu 2. motor mili ucu için izin verilen yükler konusunda SEW-EURODRIVE ile görüşülmelidir. 

9.2 İzin verilen bilyeli rulman tipleri
9.2.1 Kategori 3

Aşağıdaki tabloda onay verilen rulman tipleri gösterilmektedir:

9.3 Sıkma momentleri
Klemens kutusunu döndürmek için gerekli sıkma momentleri aşağıdaki tablodan
alınabilir:

Boyut
a

[mm]

b

[mm]

c f

[mm]

d

[mm]

l

[mm]
4 kutuplu

[Nmm]
6 kutuplu

[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

Motor tipi

A yatağı
(AC motor)

B yatağı
(ayaklı, flanşlı, redüktörlü 

motorlar)

Redüktörlü 
motor

Flanşlı ve ayaklı motor AC motor

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

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

Açıklama 
numarası

Cıvata Geçerlilik alanı
Sıkma momenti 
Nm

[113] Taşıyıcı rayı bağlamak için mercek 
başlı vida

DR63/eDR63
3

[117] İç topraklama için alyen vida DR63/eDR63 3

[123] Klemens kutusu kapağı cıvatası DR63/eDR63 3,5

[140] Topraklama için alyen vida, dış DR63/eDR63 3,5

[119] Altı köşe başlı vida KK alt parçası DVE250/280 55

[123] Altı köşe başlı vida KK üst parçası DVE250/280 55

P
i

f
kVA

Hz

n



10 İşletme Arızaları
Motordaki arızalar
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10 İşletme Arızaları
10.1 Motordaki arızalar

Arıza Muhtemel nedeni Giderilmesi

Motor çalışmıyor Besleme kablosunda kesinti var Bağlantıları kontrol edin, gerekiyorsa düzeltin

Sigorta atmış Yeni bir sigorta takın

Motor koruması durdurdu Motor korumasının ayarını kontrol edin, gerekirse 
hatayı düzeltin

Motor kontaktörü çalışmıyor, kontrol ünitesi 
hatalı

Motor kontaktörünün kontrol ünitesini kontrol edin, gere-
kirse hatayı giderin

Motor çalışmıyor veya çok 
zor çalışıyor

Motor üçgen bağlantı için projelendirilmiş, 
fakat yıldız bağlantı yapılmış

Bağlantıyı düzeltin

Gerilim ve frekans en azından devreye 
almada anma değerlerinden oldukça 
sapma gösteriyor

Güç beslemesini düzeltin; kabloların kesitlerini 
kontrol edin

Motor yıldız bağlantıda çalış-
mıyor, sadece üçgen bağ-
lantıda çalışıyor

Yıldız bağlantı için tork yeterli değil Üçgen çalıştırma akımı çok fazla değilse, doğrudan çalış-
tırın, aksi takdirde daha büyük bir motor veya özel tip kul-
lanın (bize danışınız)

Yıldız/üçgen anahtarda kontak hatası Hatayı giderin

Dönme yönü yanlış Motor yanlış bağlanmış Iki fazı değiştirin

Motor vınlıyor ve yüksek 
akım tüketiyor

Sargıda hata var Motoru uzman bir atölyede tamir ettirin

Rotor sürtünüyor

Sigortalar atıyor veya motor 
koruması derhal durduruyor

Kabloda kısa devre Kısa devreyi giderin

Motorda kısa devre Bu hatayı uzman bir atölyede tamir ettirin

Kablolar yanlış bağlanmış Bağlantıyı düzeltin

Motorda topraklama hatası Bu hatayı uzman bir atölyede tamir ettirin

Yük altında motor devri çok 
düşüyor

Aşırı yüklenme Kapasite değerlerini ölçün, gerekirse daha büyük bir 
motor kullanın veya yükü azaltın

Gerilim düşüyor Besleme kablosunun kesitini artırın

Motor aşırı derecede ısınıyor 
(sıcaklığı ölçün)

Aşırı yüklenme Kapasite değerlerini ölçün, gerekirse daha büyük bir 
motor kullanın veya yükü azaltın

Soğutma yeterli değil Soğutma havası girişini düzeltin veya soğutma havası 
kanallarını açın, gerekirse harici fan kullanın

Ortam sıcaklığı çok yüksek Müsaade edilen sıcaklık aralığını dikkate alın

Motor öngörüldüğü gibi yıldız yerine 
üçgen bağlanmış

Bağlantıyı düzeltin

Besleme kablosunda temassızlık var 
(bir faz eksik)

Kabloyu iyi bağlayın

Sigorta atmış Nedenini araştırın ve giderin (y. b.); sigortayı değiştirin

Şebeke gerilimi anma motor geriliminden 
% 5'ten fazla sapma gösteriyor. Düşük hız 
sargılı motorlarda rölanti akımı normal geri-
limlerde dahi hemen hemen anma akımına 
yaklaştığından, yüksek gerilim bu motor-
ları olumsuz yönde etkilemektedir.

Motoru şebeke gerilimine göre ayarlayın

Nominal çalıştırma şekli (S1 – S10, 
DIN 57530) aşıldı, örn. çok sık kalkışlar

Motorun nominal çalışma şeklini işletme şartlarına uygun 
duruma getirin; doğru sürüşün tespit edilebilmesi için 
gerektiğinde bir uzman çağırın

Çok fazla ses yapıyor Rulman sıkışmış, kirlenmiş veya hasar 
görmüş

Motoru yeniden hizalayın, rulmanı kontrol edin 
(→ "Müsaade Edilen Rulman Tipleri" bölümü), gerekti-
ğinde yağ sürün (→ "SEW-Motorlarının Sürtünmesiz 
Yatakları İçin Yağ Tablosu" bölümü), değiştirin

Dönen parçalarda titreşim Nedenini giderin, gerektiğinde balans ayarı

Soğutma havası kanallarında yabancı 
madde

Soğutma havası kanallarını temizleyin
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Frekans çevirici ile kullanmadaki arızalar
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10.2 Frekans çevirici ile kullanmadaki arızalar
Motor frekans çevirici ile çalıştırıldığında "Motordaki Arızalar" bölümünde açıklanan arı-
zalar da oluşabilir. Oluşan problemlerin anlamları ve çözüm uyarıları frekans çeviricinin
kullanma kılavuzunda verilmiştir.

10.3 Müşteri servisi
10.3.1 Müşteri servisi

Müşteri servisine başvurduğunuzda aşağıdaki bilgiler gereklidir:

• Güç etiketindeki bilgiler (tamamı)
• Arızanın cinsi ve kapsamı
• Arızanın oluştuğu zaman ve oluşma şekli
• Tahmini nedeni
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11 Uygunluk beyanları

UYARI
AB numune testi belgesi tahrik ünitesi ile birlikte verilir. Kontrol kuruluşu ve teknik
ayrıntılar için lütfen birlikte verilen AB numune testi belgesine bakınız. 
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11.1 Kategori 2GD AC motorlar eDR.63

3123013771

�������	
������	���

������
� � �
� � ���		�������
���� ����� ��	�
������������	��� � ������

��� ��!������	�������	��"��#����!����	�����$�
�������	�������#	
���!�$
#���!����	�����$�

�
�
�

���������

����	���


��������������������
����� !"#$%"& 
��'(&��)� 	����!�*$+�'"
�&%���*�"*�"'�'%','-./''/.0&1&�2�2�"&�#�

3�����&�#"&�# &���45&�6��4

�'�&0��# ���

7,'�&� �����8&��9�����:4��
�����8&��9�����:���
�����8������:���;���

9�&8�#�&%�#<# ����5�5��

*=0*"'�'�+'����#>&��'�/'��"'�? �@���4� �?����
�@���	� �?����
�@���	� 	?���	
�@���	� 4�?����

1994/9/EC



11 Uygunluk beyanları
Kategori 3GD AC motorlar DR.63

58 İşletme kılavuzu – patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250/280

11.2 Kategori 3GD AC motorlar DR.63

4112853387
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11.3 Kategori 3GD AC motorlar DVE250/280

6212581643

AB Uygunluk Beyanı 

Yeri Tarih Teknik Genel Müdür     a)  b) 

a)  Bu beyanı üretici firma adına düzenlemekle yetkilendirilen kişi
b)  Teknik dokümanların toplanması ile yetkilendirilen kişi

tek sorumlu olarak aşağıda adı geçen ürünlerin

Motor serileri

Kategori

Işaret

nach

Atex Direktifi 

uygulanan harmonize standartlar:

1994/9/EC
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