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1Γενικές οδηγίες
Χρήση του εγχειριδίου
1 Γενικές οδηγίες
1.1 Χρήση του εγχειριδίου

Τα εγχειρίδια αποτελούν τμήμα του προϊόντος και περιλαμβάνουν σημαντικές οδηγίες
για τη λειτουργία και συντήρηση. Το εγχειρίδιο λειτουργίας απευθύνεται σε όλα τα άτομα
που εκτελούν εργασίες συναρμολόγησης, εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας και
συντήρησης στο προϊόν.
Το εγχειρίδιο λειτουργίας θα πρέπει να διατηρείται σε ευανάγνωστη κατάσταση. Βεβαι-
ωθείτε ότι οι υπεύθυνοι εγκατάστασης και λειτουργίας, καθώς και τα άτομα που εργάζο-
νται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το
εγχειρίδιο λειτουργίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρειάζεστε πρόσθετες πληρο-
φορίες απευθυνθείτε στην SEW-EURODRIVE.
Το υπάρχον συμπλήρωμα των οδηγιών λειτουργίας πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε
συνδυασμό με τα εγχειρίδια λειτουργίας "Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική
προστασία, ασύγχρονοι σερβοκινητήρες" και "Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιε-
κρηκτική προστασία EDR.71 – 225".

1.2 Δομή των οδηγιών ασφαλείας
1.2.1 Σημασία των λέξεων σήμανσης

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την ιεράρχηση και τη σημασία των λέξεων σήμανσης
που χρησιμοποιούνται για υποδείξεις ασφαλείας, υποδείξεις πρόκλησης υλικών ζημιών
και άλλες υποδείξεις.

1.2.2 Δομή των οδηγιών ασφαλείας που ισχύουν ανά κεφάλαιο
Οι οδηγίες ασφαλείας για συγκεκριμένα κεφάλαια δεν ισχύουν μόνο για μία ειδική ενέρ-
γεια, αλλά για περισσότερες ενέργειες στα πλαίσια μίας θεματικής ενότητας. Τα χρησι-
μοποιούμενα σύμβολα υποδεικνύουν ένα γενικό ή ένα συγκεκριμένο κίνδυνο.
Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή για μία οδηγία ασφαλείας που ισχύει ανά κεφάλαιο:

Λέξη σήμανσης Σημασία Συνέπειες από τη μη τήρηση
ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Άμεσος κίνδυνος Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη 
κατάσταση

Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ! Ενδεχόμενη, επικίνδυνη 
κατάσταση

Ελαφριοί τραυματισμοί

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

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Σημαντική οδηγία για την 
αντιεκρηκτική προστασία

Κατάργηση της αντιεκρηκτικής 
προστασίας και κίνδυνοι που 
προκύπτουν από αυτήν

ΥΠΟΔΕΙΞΗ Χρήσιμη υπόδειξη ή συμβουλή: 
Διευκολύνει το χειρισμό του 
συστήματος κίνησης.

ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ!
Είδος κινδύνου και η πηγή του.
Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης.
• Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.
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1.2.3 Δομή των ενσωματωμένων οδηγιών ασφαλείας
Οι ενσωματωμένες οδηγίες ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στη θέση όπου υπάρχει μία
οδηγία χειρισμού, ακριβώς πριν από το επικίνδυνο βήμα χειρισμού.
Εδώ παρουσιάζεται η τυπική δομή μίας ενσωματωμένης οδηγίας ασφαλείας:
•  ΛΕΞΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ! Είδος κινδύνου και η πηγή του.

Πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης.
– Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου.

1.3 Αξιώσεις παροχής εγγύησης
Προϋπόθεση για τη μη ελαττωματική λειτουργία του μηχανήματος και για την κάλυψη
εγγύησης είναι η τήρηση των οδηγιών του εγχειριδίου. Γι' αυτό, προτού αρχίσετε να
εργάζεστε με τη συσκευή διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο! 

1.4 Αποποίηση ευθύνης
Η τήρηση του εγχειριδίου λειτουργίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λει-
τουργία των τριφασικών ηλεκτροκινητήρων με αντιεκρηκτική προστασία DR63/eDR63
και DVE250/280 και για την επίτευξη των αναφερόμενων ιδιοτήτων του προϊόντος και
των χαρακτηριστικών απόδοσης. Για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που οφείλονται
στη μη τήρηση του εγχειριδίου, η SEW-EURODRIVE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη.
H υποχρέωση εγγύησης ζημιών δεν ισχύει σε τέτοιες περιπτώσεις.

1.5 Σημείωμα κατοχύρωσης πνευματικής ιδιοκτησίας
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Με την επιφύλαξη όλων των δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, επεξεργασία, διάδοση ή άλλη αξιοποίηση,
έστω και αποσπασματική. 

1.6 Όνομα προϊόντος και εμπορικό σήμα
Οι εμπορικές ονομασίες και τα ονόματα προϊόντων που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο
αποτελούν εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα σήματα του κατόχου των αντίστοιχων
δικαιωμάτων.
Γ
Α
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Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
2 Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω βασικές οδηγίες ασφαλείας χρησιμεύουν για την αποφυγή σωματικών
βλαβών και υλικών ζημιών. Ο χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει την τήρηση των βασι-
κών οδηγιών ασφαλείας. Βεβαιωθείτε ότι οι υπεύθυνοι για την εγκατάσταση και τη λει-
τουργία, καθώς και τα άτομα που εργάζονται στο μηχάνημα με δική τους ευθύνη, έχουν
διαβάσει και κατανοήσει ολόκληρο το εγχειρίδιο. Σε περίπτωση αμφιβολιών ή εάν χρει-
άζεστε πρόσθετες πληροφορίες απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE.

2.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις
Οι παρακάτω οδηγίες ασφαλείας αφορούν κυρίως τη χρήση των ακόλουθων εξαρτημά-
των: Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία DR63/eDR63 και
DVE250/280. Εάν χρησιμοποιείτε ηλεκτρομειωτήρες θα πρέπει να τηρείτε επίσης και τις
οδηγίες ασφαλείας, που περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα εγχειρίδια λειτουργίας για:
• Ηλεκτροκινητήρες
• Μειωτήρας
Λάβετε επίσης υπόψη σας τις συμπληρωματικές οδηγίες ασφαλείας που περιέχονται
στα επί μέρους κεφάλαια του παρόντος εγχειριδίου.

2.2 Γενικά

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο παρόν εγχειρίδιο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Θανατηφόρος τραυματισμός ή υψηλός κίνδυνος τραυματισμών κατά τη λειτουργία
ηλεκτροκινητήρων ή ηλεκτρομειωτήρων από τα ηλεκτροφόρα, γυμνά (σε περίπτωση
ανοιχτού βύσματος / κουτιού συνδεσμολογίας) και, κατά περίπτωση, κινούμενα ή
περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω καυτών επιφανειών
Θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί
• Όλες οι εργασίες μεταφοράς, αποθήκευσης, τοποθέτησης, συναρμολόγησης, σύν-

δεσης, έναρξη χρήσης, συντήρησης και επισκευής επιτρέπεται να γίνονται μόνο
από ειδικευμένους τεχνικούς.

• Για τη μεταφορά, την αποθήκευση, την τοποθέτηση, τη συναρμολόγηση, τη σύνδε-
ση, την έναρξη χρήσης, τη συντήρηση και την επισκευή λαμβάνετε οπωσδήποτε
υπόψη τα παρακάτω:
– Τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις πινακίδες ασφαλείας πάνω στον ηλε-

κτροκινητήρα/ηλεκτρομειωτήρα
– Όλα τα έγγραφα μελέτης του ηλεκτροκινητήρα, τις οδηγίες για την έναρξη χρή-

σης και τα σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας
– Οι συγκεκριμένες διατάξεις και οι απαιτήσεις που ισχύουν για την εγκατάσταση
– Τις εθνικές/περιφερειακές διατάξεις που διέπουν την ασφάλεια και την πρόληψη

ατυχημάτων.
• Μην εγκαθιστάτε ποτέ προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά.
• Απαγορεύεται να θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία ή να το τροφοδοτείτε ηλεκτρικά

χωρίς τα απαιτούμενα προστατευτικά καλύμματα ή το περίβλημα.
• Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνο με τον προβλεπόμενο τρόπο.
• Η τοποθέτηση και η λειτουργία του μηχανήματος πρέπει να γίνεται σωστά.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Σε περίπτωση ζημιάς, παρακαλούμε να υποβάλετε αμέσως καταγγελία στην εταιρεία
μεταφοράς.
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
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2.3 Ομάδα αποδεκτών
Όλες οι μηχανολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμέ-
νους τεχνικούς. Εξειδικευμένοι τεχνικοί στα πλαίσια αυτών των εγχειριδίων θεωρούνται
τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την τοποθέτηση, τη μηχανολογική εγκατάσταση, την
επιδιόρθωση βλαβών και τη συντήρηση του προϊόντος και που διαθέτουν τα παρακάτω
προσόντα:
• Εκπαίδευση στον τομέα της μηχανικής (π.χ. μηχανικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρω-

σης των σπουδών.
• Γνώση των οδηγιών λειτουργίας.

Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες πρέπει να διεξάγονται αποκλειστικά από εξειδικευμέ-
νους ηλεκτρολόγους. Εξειδικευμένοι ηλεκτρολόγοι στα πλαίσια αυτών των εγχειριδίων
θεωρούνται τα άτομα που είναι εξοικειωμένα με την ηλεκτρολογική εγκατάσταση, την
έναρξη χρήσης, την αντιμετώπιση βλαβών, τη συντήρηση του προϊόντος και που διαθέ-
τουν τα παρακάτω προσόντα:
• Εκπαίδευση στον τομέα της ηλεκτρολογίας (π.χ. ηλεκτρολόγοι, ηλεκτρονικοί ή μηχα-

τρονικοί) με πιστοποίηση ολοκλήρωσης των σπουδών.
• Γνώση των οδηγιών λειτουργίας.

Όλες οι εργασίες στους υπόλοιπους τομείς της μεταφοράς, αποθήκευσης, λειτουργίας
και απόρριψης θα πρέπει να διεξάγονται μόνο από άτομα που έχουν ενημερωθεί κατάλ-
ληλα για τις εργασίες αυτές.
Όλο το τεχνικό προσωπικό θα πρέπει να φορά προστατευτική ένδυση η οποία να
αντιστοιχεί στην εκάστοτε εργασία που εκτελείται.

2.4 Προβλεπόμενη χρήση
Οι ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία προορίζονται για βιομηχανικές
εγκαταστάσεις. 
Κατά την τοποθέτηση σε μηχανήματα, η έναρξη λειτουργίας, δηλ. η έναρξη της προβλε-
πόμενης λειτουργίας των κινητήρων, απαγορεύεται μέχρι να διασφαλιστεί ότι τα μηχα-
νήματα ανταποκρίνονται στις διατάξεις της οδηγίας της ΕΕ 94/9/ΕΕ (οδηγία ATEX).

Οι αερόψυκτοι τύποι έχουν μετρηθεί για θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20 °C έως
+40 °C όπως επίσης και για υψόμετρα εγκατάστασης ≤ 1000 m πάνω από την επιφά-
νεια της θάλασσας. Θα πρέπει να προσέξετε τυχόν αποκλίνοντα στοιχεία στην πινακίδα
τύπου. Οι συνθήκες στην τοποθεσία χρήσης θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλα τα
στοιχεία της πινακίδας τύπου.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• Ο ηλεκτροκινητήρας επιτρέπεται να τίθεται σε λειτουργία μόνο σύμφωνα με τις

προϋποθέσεις που περιγράφονται στο κεφάλαιο "Έναρξη λειτουργίας".
• Ένας ηλεκτροκινητήρας επιτρέπεται να τεθεί σε λειτουργία με το μετατροπέα

συχνότητας μόνο εφόσον τηρούνται οι απαιτήσεις των πιστοποιητικών ελέγχου
πρωτοτύπου και/ή αυτού του εγχειριδίου λειτουργίας, καθώς και τα στοιχεία που
αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του ηλεκτροκινητήρα, εάν υπάρχουν!

• Στον περιβάλλοντα χώρο δεν επιτρέπεται να υπάρχουν καυστικές ουσίες, οι οποίες
μπορούν να προσβάλουν την εξωτερική βαφή και τα παρεμβύσματα.

• Οι ηλεκτροκινητήρες δεν επιτρέπεται να τίθενται σε λειτουργία σε περιοχές / εφαρ-
μογές, στις οποίες δημιουργείται υψηλός στατικός ηλεκτρισμός στο περίβλημα
κινητήρα, π.χ. στο εσωτερικό μίας σωλήνωσης ως μοτέρ ανεμιστήρα όταν στη
σωλήνωση μεταφέρονται σκόνες, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροστα-
τική φόρτιση των βαμμένων επιφανειών.
Ο
Ο
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2.5 Πρόσθετα ισχύοντα έγγραφα
Επιπλέον θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα παρακάτω έντυπα και έγγραφα :
• Σχεδιαγράμματα συνδεσμολογίας που επισυνάπτονται στον ηλεκτροκινητήρα
• Οδηγίες λειτουργίας του μετατροπέα συχνότητας σε ηλεκτροκινητήρες με τροφοδο-

σία από μετατροπέα
• Οδηγίες λειτουργίας "Μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία τύπου R..7, F..7, K..7,

S..7, SPIROPLAN® W" για ηλεκτρομειωτήρες
• Οδηγίες λειτουργίας "Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστασία

VARIBLOC® και παρελκόμενα" / "Ρυθμιζόμενοι μειωτήρες με αντιεκρηκτική προστα-
σία VARIMOT® και παρελκόμενα"

• Οδηγίες λειτουργίας των πρόσθετων δυνατοτήτων που ενδεχομένως έχουν
εγκατασταθεί

• Κατάλογος "Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία" και/ή
• Κατάλογος "Κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία"

Δείτε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικών εγχειριδίων στην ιστοσελίδα μας:
www.sew-eurodrive.com

2.6 Μεταφορά / αποθήκευση
Αμέσως μετά την παραλαβή επιθεωρήστε τη συσκευή για τυχόν ζημιές που μπορεί να
έχει υποστεί κατά τη μεταφορά. Ενημερώστε γι' αυτές κατευθείαν την μεταφορική εται-
ρεία. Κατά περίπτωση ίσως να μην πρέπει να γίνει έναρξη χρήσης. 
Οι κρίκοι μεταφοράς πρέπει να βιδώνονται σφιχτά. Οι κρίκοι είναι σχεδιασμένοι μόνο για
το βάρος του ηλεκτροκινητήρα/ηλεκτρομειωτήρα,·μην προσθέτετε επιπλέον φορτίο. 
Οι τοποθετημένοι βιδωτοί κρίκοι ανύψωσης ανταποκρίνονται στο πρότυπο DIN 580. Τα
φορτία και οι κανονισμοί που καθορίζονται στην πινακίδα τύπου πρέπει να τηρούνται
πάντοτε. Εάν ο ηλεκτρομειωτήρας είναι εξοπλισμένος με δύο κρίκους ανάρτησης ή
βιδωτούς κρίκους ανύψωσης, τότε για τη μεταφορά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν και
οι δύο κρίκοι ανάρτησης. Σύμφωνα με το πρότυπο DIN 580, τα συρματόσχοινα ανύψω-
σης δε θα πρέπει να σχηματίζουν γωνία με την κατακόρυφο μεγαλύτερη από 45°. 
Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε κατάλληλο εξοπλισμό μεταφοράς με την απαραίτητη
αντοχή. Χρησιμοποιήστε ξανά τον εξοπλισμό για περαιτέρω μεταφορές.
Αν δεν πρόκειται να τοποθετήσετε τον ηλεκτροκινητήρα / ηλεκτρομειωτήρα αμέσως,
αποθηκεύστε τον σε ένα ξηρό χώρο χωρίς σκόνη. Η αποθήκευση του ηλεκτροκινητήρα
/ ηλεκτρομειωτήρα στο ύπαιθρο ή πάνω στο καπάκι του ανεμιστήρα απαγορεύεται ρητά.
Ο ηλεκτροκινητήρας / ηλεκτρομειωτήρας μπορεί να αποθηκευτεί για έως και 9 μήνες
χωρίς να απαιτείται η λήψη ειδικών μέτρων πριν από την έναρξη χρήσης.

2.7 Τοποθέτηση 
Δώστε προσοχή στην ομοιόμορφη στήριξη, στην καλή στερέωση πέλματος ή φλάντζας
και στην ακριβή ευθυγράμμιση κατά την άμεση ζεύξη. Αποφύγετε τους λόγω κατασκευ-
ής συντονισμούς με τη συχνότητα περιστροφής και τη διπλή συχνότητα ηλεκτρικού
δικτύου. Ανοίξτε το φρένο (σε ηλεκτροκινητήρες με ενσωματωμένο φρένο), γυρίστε το
ρότορα με το χέρι και προσέξτε για τυχόν ασυνήθιστους θορύβους τριβής. Ελέγξτε τη
φορά περιστροφής σε αποσυμπλεγμένη κατάσταση.
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
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Συνδέστε ή αντίστοιχα αφαιρέστε (θερμάνετε!) τις τροχαλίες ιμάντων και τους συνδέ-
σμους χρησιμοποιώντας μόνο τις κατάλληλες διατάξεις και σκεπάστε τους με ένα
προστατευτικό κάλυμμα. Αποφύγετε τις μη επιτρεπτές τάσεις ιμάντων.
Κατασκευάστε ενδεχομένως τις απαραίτητες συνδέσεις σωλήνων. Τους τύπους με
ακραξόνιο προς τα πάνω εξοπλίστε τους με ένα κάλυμμα ώστε να εμποδίσετε το πέσιμο
ξένων σωμάτων μέσα στον ανεμιστήρα. Ο αερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται και ο
θερμός αέρας – επίσης γειτονικών συγκροτημάτων – δεν πρέπει να αναρροφάται πάλι
άμεσα.
Ακολουθήστε τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "Μηχανολογική εγκατάσταση"!

2.8 Ηλεκτρολογική σύνδεση
Όλες οι εργασίες στο ακινητοποιημένο μηχάνημα χαμηλής τάσης επιτρέπεται να διεξά-
γονται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Το μηχάνημα πρέπει να είναι αποσυνδεμέ-
νο από το ηλεκτρικό ρεύμα και χωρίς κίνδυνο επανενεργοποίησης. Αυτό ισχύει επίσης
για τα βοηθητικά κυκλώματα (π.χ. ηλεκτρική αντίσταση ξεπαγώματος κατά την εκκίνηση
ή ανεμιστήρας βεβιασμένης ψύξης).
Πρέπει να βεβαιώνεστε πως δεν υπάρχει ηλεκτρική τάση!
Η υπέρβαση των ανοχών του EN 60034-1 (VDE 0530, Μέρος 1) – Τάση + 5 %, Συχνό-
τητα + 2 %, Μορφή καμπύλης, Συμμετρία – αυξάνει την υπερθέρμανση και επηρεάζει
την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα. Τηρείτε επίσης τα πρότυπα DIN IEC 60364 και
EN 50110 (εάν χρειάζεται, λαμβάνετε υπόψη τις υπάρχουσες εθνικές ιδιαιτερότητες,
π.χ. τήρηση του προτύπου DIN VDE 0105 για τη Γερμανία).
Συμπληρωματικά προς τις γενικά ισχύουσες διατάξεις εγκατάστασης για ηλεκτρικούς
εξοπλισμούς χαμηλής τάσης, πρέπει να τηρούνται και οι ειδικές διατάξεις για την κατα-
σκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων σε χώρους με κίνδυνο εκρήξεων (για τη Γερμανία ο
Κανονισμός Ασφάλειας Επιχειρήσεων, τα πρότυπα EN 60079-14, EN 61241-14 και οι
ειδικοί κανονισμοί της εγκατάστασης).
Τηρείτε τα στοιχεία κυκλώματος, καθώς και τα αποκλίνοντα στοιχεία στην πινακίδα
τύπου, όπως επίσης και το διάγραμμα συνδεσμολογίας του κουτιού ακροδεκτών.
Η σύνδεση πρέπει να γίνει έτσι, ώστε να δημιουργείται μία διαρκώς ασφαλής ηλεκτρική
σύνδεση (δίχως προεξέχοντα άκρα συρμάτων). Χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα εξαρτή-
ματα άκρων καλωδίων. Κάνετε μια ασφαλή σύνδεση προστατευτικού αγωγού. Όταν η
συσκευή είναι συνδεδεμένη, οι αποστάσεις ανάμεσα στα ηλεκτροφόρα εξαρτήματα και
ανάμεσα στα ηλεκτροφόρα και τα αγώγιμα εξαρτήματα δεν επιτρέπεται να είναι κάτω
από τις ελάχιστες τιμές που ορίζονται στο DIN EN / IEC 60079-7 και -15, καθώς και από
τους εθνικούς κανονισμούς. Σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα του παρακάτω πίνακα,
απαγορεύεται η υπέρβαση του κατώτατου ορίου των ελάχιστων τιμών:

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

Ονομαστική τάση UN Απόσταση για ηλεκτροκινητή-
ρες της κατηγορίας 3 

(DIN EN / IEC 60079-15)

Απόσταση για ηλεκτροκινητή-
ρες της κατηγορίας 2 
(DIN EN / IEC 60079-7)

≤ 500 V 5 mm 8 mm

> 500 V έως ≤ 690 V 5,5 mm 10 mm
Ο
Η
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2.9 Έναρξη χρήσης / λειτουργία
Αν εμφανισθούν αποκλίσεις από την κανονική λειτουργία, όπως αυξημένη θερμοκρα-
σία, θόρυβος, κραδασμοί, εντοπίστε την αιτία του προβλήματος. Εάν χρειαστεί, επικοι-
νωνήστε με τον κατασκευαστή. Ούτε και κατά τις δοκιμές δεν επιτρέπεται να θέτετε εκτός
λειτουργίας τα συστήματα προστασίας. Σε περίπτωση αμφιβολιών απενεργοποιήστε
τον κινητήρα.
Σε περίπτωση που υπάρχει πολύ βρωμιά, καθαρίζετε τακτικά τις διόδους αέρα.
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
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3 Σχέδιο ηλεκτροκινητήρα

3.1 Βασική δομή των κινητήρων
Το σχήμα που ακολουθεί παρουσιάζει ένα παράδειγμα της βασικής δομής του
DR63/eDR.63:

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι παρακάτω εικόνες παρουσιάζουν τα βασικά σχέδια. Σκοπός τους είναι απλώς να
διευκολύνουν την αντιστοίχιση των εξαρτημάτων στους καταλόγους ανταλλακτικών.
Ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του εκάστοτε ηλεκτροκινητήρα, μπορεί να υπάρ-
ξουν αποκλίσεις!

[1] Ρότορας [32] Δακτύλιος ασφάλισης [113] Φακοειδής βίδα [143] Πλάκα προσαρμογής
[2] Δακτύλιος ασφάλισης [35] Καπάκι ανεμιστήρα [114] Ελατηριωτή ροδέλα [144] Βίδα
[3] Σφήνα [36] Ανεμιστήρας [115] Ακροδέκτης [216] Εξαγωνικό παξιμάδι
[7] Φλάντζα εισόδου [41] Ροδέλα αντιστάθμισης [116] Πέταλο σύνδεσης [230] Εξαγωνικό παξιμάδι
[9] Βιδωτή τάπα [42] Πίσω καπάκι με φωλιά 

ρουλεμάν
[117] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [572] Φλάντζα συναρμογής

[10] Δακτύλιος ασφάλισης [44] Αυλακωτό ρουλεμάν [118] Ροδέλα ασφαλείας [823] Ροδέλα ασφάλισης
[11] Αυλακωτό ρουλεμάν [100] Εξαγωνικό παξιμάδι [123] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής [829] Βίδα
[12] Δακτύλιος ασφάλισης [101] Ροδέλα ασφάλισης [126] Πέταλο σύνδεσης
[13] Βίδα κυλινδρικής κεφαλής [103] Ακέφαλη βίδα [129] Βιδωτή τάπα
[16] Στάτορας [104] Δακτύλιος στήριξης [131] Φλάντζα συναρμογής καπακιού
[19] Βίδα [106] Τσιμούχα λαδιού [132] Καπάκι κουτιού ακροδεκτών
[22] Κοχλίας εξαγωνικής 

κεφαλής
[107] Πατούρα λαδιού [134] Βιδωτή τάπα

[30] Τσιμούχα λαδιού [108] Πινακίδα τύπου [139] Κοχλίας εξαγωνικής κεφαλής
[31] Σφήνα [109] Πείρος [140] Ροδέλα ασφαλείας

113
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Το ακόλουθο σχήμα δείχνει της δομή του DVE250/280:

1 Ρότορας, πλήρης 35 Καπάκι ανεμιστήρα 128 Ακροδέκτης γείωσης
3 Σφήνα 36 Ανεμιστήρας 129 Βιδωτή τάπα
7 Φλάντζα εισόδου 42 Πίσω καπάκι με φωλιά ρουλεμάν 134 Βιδωτή τάπα
9 Βιδωτή τάπα 44 Αυλακωτό ρουλεμάν 160 Φλάντζα συναρμογής
11 Αυλακωτό ρουλεμάν 105 Δισκοειδές ελατήριο 262 Ακροδέκτης
16 Στάτορας, πλήρης 108 Πινακίδα ισχύος 615 Ακροδέκτης
30 Τσιμούχα λαδιού 111 Φλάντζα συναρμογής 616 Ακροδέκτης
32 Δακτύλιος ασφάλισης 127 Ακροδέκτης γείωσης 1213 Πλήρης πλάκα ακροδεκτών 

44 3530

32361691 7

105

11

108

3 42 131

134129

128

127

111
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3.2 Πινακίδα τύπου, ονομασία τύπου
3.2.1 Πινακίδα τύπου

Το ακόλουθο σχήμα δείχνει την πινακίδα τύπου ενός κινητήρα DVE της κατηγορίας
3GD:

3.2.2 Ονομασίες τύπων
Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει ένα παράδειγμα ονομασίας τύπου:

2439213579

Τα χαρακτηριστικά σήματα αναγράφονται στο επάνω περιθώριο της πινακίδας τύπου μόνο όταν ο κινητήρας 
έχει πιστοποιηθεί ή περιέχει αντίστοιχα εξαρτήματα.

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 
Προαιρετικό προστατευτικό κάλυμμα ηλεκτροκινητήρα:
• Αισθητήρας θερμοκρασίας TF
• Καταγραφή θερμοκρασίας KY

Κατηγορία αντιεκρηκτικής προστασίας: 
• 2G, 2GD, 3D ή 3GD

Αριθμός πόλων:
• 4, 6

Μήκος ηλεκτροκινητήρα: 
• S: μικρό
• M: μεσαίο
• L: μεγάλο

Μέγεθος ηλεκτροκινητήρα:
• 63, 250, 280

Σειρά ηλεκτροκινητήρα με χαρακτηριστικό γράμμα: 
• E: Τύπος κινητήρα εξοικονόμησης ρεύματος IE2 

(DVE250/280)

Χαρακτηριστικό γράμμα για την κατηγορία 2 
• eDR63
Σ
Π
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Πρόσθετος εξοπλισμός
3.3 Πρόσθετος εξοπλισμός
3.3.1 Τριφασικός ηλεκτροκινητήρας κατασκευαστικής σειράς

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις πιθανές εκδόσεις των τριφασικών ηλεκτροκινη-
τήρων:

3.3.2 Πρόσθετα μηχανικά εξαρτήματα
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα πιθανά πρόσθετα μηχανικά εξαρτήματα:

3.3.3 Αισθητήρας θερμοκρασίας / καταγραφή θερμοκρασίας
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα πιθανά εξαρτήματα θερμικής προστασίας:

3.3.4 Σύνδεση
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις πιθανές συνδέσεις:

3.3.5 Εξαερισμός
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τα πιθανά εξαρτήματα εξαερισμού:

Ονομασία Κατηγορία
eDR.., DR..

/2G, /2GD, 
/3D, /3GD

Κινητήρας ATEX
DVE.. Κινητήρας εξοικονόμησης ρεύματος ATEX, High-Efficiency IE2
63, 250, 280 Μεγέθη των κινητήρων

S – L
Μήκη:
S = μικρού μήκους / M = μεσαίου μήκους / L = μεγάλου μήκους
LC = Ρότορες με χάλκινο κλωβό

4, 6 Αριθμός πόλων

Ονομασία Κατηγορία Προαιρετικό εξάρτημα
/RS /3GD Καστάνια αντεπιστροφής (μόνο για λειτουργία ηλεκτρικού 

δικτύου)

Ονομασία Κατηγορία Προαιρετικό εξάρτημα
/TF /2G, /2GD, 

/3D, /3GD

Αισθητήρας θερμοκρασίας (θετικού συντελεστή ή αντίστασης 
PTC)

/KY Ένας αισθητήρας KTY84 – 130

Ονομασία Κατηγορία Περιλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης
/2G, /2GD, 
/3D, /3GD

Σφιγκτήρας κλωβού (DT14): eDR63, DR63
Πίνακας ακροδεκτών (DT13): DVE250/280

Ονομασία Κατηγορία Προαιρετικό εξάρτημα

/VE /3D, /3GD Εξωτερικός ανεμιστήρας για κινητήρες κατά 94/9/EΚ, 
κατηγορίας 3 (αέρια / σκόνη): DVE250/280

/AL /2G, /2GD, 
/3D, /3GD

Μεταλλικός ανεμιστήρας: eDR63, DR63
/C Προστατευτικό κάλυμμα για το καπάκι ανεμιστήρα
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
DR63/eDR63, DVE250/280
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3 χέδιο ηλεκτροκινητήρα
ρόσθετος εξοπλισμός
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3.3.6 Κινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τις πιθανές κατηγορίες αντιεκρηκτικής προστασίας:

3.3.7 Άλλοι πρόσθετοι τύποι
Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει έναν πρόσθετο τύπο:

Ονομασία Προαιρετικό εξάρτημα
/II2G Κινητήρες σύμφωνα με την οδηγία 94/9/EΚ, κατηγορίας 2 (αέρια)
/II2GD Κινητήρες σύμφωνα με την οδηγία 94/9/EΚ, κατηγορίας 2 (αέρια / σκόνη)
/II3D Κινητήρες σύμφωνα με την οδηγία 94/9/EΚ, κατηγορίας 3 (σκόνη)
/II3GD Κινητήρες σύμφωνα με την οδηγία 94/9/EΚ, κατηγορίας 3 (αέρια / σκόνη)

Ονομασία Κατηγορία Προαιρετικό εξάρτημα

/2W
/2G, /2GD, 
/3D, /3GD

Δεύτερο ακραξόνιο στον κινητήρα
Σ
Π

Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία
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4Μηχανολογική εγκατάσταση
Πριν αρχίσετε
4 Μηχανολογική εγκατάσταση

4.1 Πριν αρχίσετε

Τοποθετήστε τον ηλεκτροκινητήρα, μόνον εφόσον ικανοποιούνται οι παρακάτω προϋ-
ποθέσεις:
• Τα στοιχεία στην πινακίδα τύπου του ηλεκτροκινητήρα συμφωνούν με την τάση του

ηλεκτρικού δικτύου ή την τάση εξόδου του μετατροπέα συχνοτήτων
• Ο ηλεκτροκινητήρας είναι ανέπαφος (δεν έχει πάθει ζημιές κατά τη μεταφορά ή την

αποθήκευσή του)
• Όλες οι ασφάλειες μεταφοράς έχουν αφαιρεθεί. 
• Είναι βέβαιο ότι ικανοποιούνται οι παρακάτω απαιτήσεις:

– H θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι μεταξύ -20 °C και +40 °C. 
Σημειώστε ότι πρέπει να τηρούνται τα όρια θερμοκρασίας για το μειωτήρα (βλέπε
οδηγίες λειτουργίας μειωτήρα)
Θα πρέπει να προσέξετε τυχόν αποκλίνοντα στοιχεία στην πινακίδα τύπου.
Οι συνθήκες στην τοποθεσία χρήσης θα πρέπει να ανταποκρίνονται σε όλα τα
στοιχεία της πινακίδας τύπου.

– Δεν υπάρχουν λάδια, οξέα, αέρια, αναθυμιάσεις, ακτινοβολία κλπ.
– Υψόμετρο τοποθέτησης, έως 1000 μέτρα από τη στάθμη της θάλασσας.

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Ηλεκτρολογική εγκατάσταση" > "Συνθήκες περιβάλλο-
ντος κατά τη λειτουργία" > "Υψόμετρο τοποθέτησης".

– Λάβετε υπόψη σας τους περιορισμούς για τους κωδικοποιητές (encoders)
– Ειδικός τύπος: Ο ηλεκτροκινητήρας ανταποκρίνεται στις συνθήκες περιβάλλοντος

Τα προαναφερθέντα στοιχεία ισχύουν για παραγγελίες τυπικών ηλεκτροκινητήρων.
Εάν παραγγείλετε ηλεκτροκινητήρες οι οποίοι διαφέρουν από τον τυπικό τύπο, τότε οι
προϋποθέσεις που αναφέραμε ενδέχεται να διαφέρουν. Αυτές οι προϋποθέσεις περιέ-
χονται στα έγγραφα επιβεβαίωσης της παραγγελίας. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Κατά τη μηχανολογική εγκατάσταση τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας
που περιέχονται στο κεφάλαιο 2 αυτού του εγχειριδίου λειτουργίας!

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διεξάγετε τη συναρμολόγηση ανάλογα με την θέση τοποθέτησης και σύμφωνα με τα
στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου!
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
DR63/eDR63, DVE250/280
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4 ηχανολογική εγκατάσταση
ακροχρόνια αποθήκευση ηλεκτροκινητήρων
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4.2 Μακροχρόνια αποθήκευση ηλεκτροκινητήρων
• Μετά από περιόδους αποθήκευσης που υπερβαίνουν το ένα έτος, προσέξτε τον

κατά 10 % ανά έτος μειωμένο χρόνο ζωής του γράσου στα ένσφαιρα ρουλεμάν.
• Σε κινητήρες με διάταξη συμπλήρωσης λίπανσης και με δυνατότητα αποθήκευσης

για περισσότερο από 5 χρόνια, πρέπει να συμπληρώνετε την λίπανση πριν την έναρ-
ξη λειτουργίας. Λαμβάνετε υπόψη τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα
λίπανσης του κινητήρα. 

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

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

4.2.1 Στέγνωμα του ηλεκτροκινητήρα
Θερμάνετε τον ηλεκτροκινητήρα:
• Με θερμό αέρα ή 
• χρησιμοποιώντας έναν απομονωτικό μετασχηματιστή

– Συνδέστε τις περιελίξεις σε σειρά (βλέπε τα παρακάτω σχήματα)
– Βοηθητική τάση (εναλλασσόμενου ρεύματος), το πολύ 10 % της ονομαστικής

τάσης με το πολύ 20 % του ονομαστικού ρεύματος

Σύνδεση στο σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας R13:

173323019

100

10

1

0,1
0 20 40 60 80

[˚C ]

[M   ]

2336250251

[1] Μετασχηματιστής

[1]
Μ
Μ
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4Μηχανολογική εγκατάσταση
Υποδείξεις για την τοποθέτηση του κινητήρα
Η διαδικασία του στεγνώματος ολοκληρώνεται μόλις η τιμή της αντίστασης μόνωσης
ξεπεράσει το ελάχιστο όριο.
Ελέγξτε το κουτί ακροδεκτών για να δείτε εάν:
• το εσωτερικό του είναι καθαρό και στεγνό,
• οι συνδέσεις και τα εξαρτήματα στερέωσης δεν έχουν ίχνη διάβρωσης,
• η φλάντζα συναρμογής και οι επιφάνειες στεγανοποίησης είναι εντάξει,
• οι σφιγκτήρες καλωδίων είναι σφικτοί, διαφορετικά καθαρίστε ή αντικαταστήστε.

4.3 Υποδείξεις για την τοποθέτηση του κινητήρα

• Τα ακραξόνια πρέπει να είναι πολύ καλά καθαρισμένα από αντισκωριακά μέσα,
ρύπους ή παρεμφερείς ακαθαρσίες (χρησιμοποιήστε διαλυτικό του εμπορίου). Μην
αφήνετε το διαλυτικό να διεισδύσει στα ρουλεμάν ή στις φλάντζες στεγανοποίησης
των αξόνων – κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο υλικό!

• Η εγκατάσταση του ηλεκτρομειωτήρα πρέπει να γίνεται μόνο επάνω σε μία επίπεδη,
στρεπτικά άκαμπτη βάση στήριξης ανθεκτική σε κραδασμούς.

• Διασφαλίστε την απρόσκοπτη κίνηση των κόντρα ρουλεμάν που τοποθετούνται από
τον πελάτη.

• Ευθυγραμμίστε προσεκτικά τον κινητήρα με το μηχάνημα στο οποίο δίνει κίνηση,
έτσι ώστε να αποφευχθεί η ανάπτυξη μη επιτρεπτών καταπονήσεων στον άξονα εξό-
δου. Τηρείτε τις επιτρεπτές τιμές των εγκάρσιων και αξονικών φορτίων.

• Αποφύγετε τα χτυπήματα και τις κρούσεις στο ακραξόνιο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!
Αιχμηρές ακμές λόγω του ανοιχτού σφηνόδρομου.
Ελαφριές σωματικές βλάβες.
• Τοποθετήστε τη σφήνα στο σφηνόδρομο.
• Τραβήξτε τον προστατευτικό σωλήνα πάνω από τον άξονα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!
Από τη λανθασμένη συναρμολόγηση μπορεί να προκληθούν ζημιές στον κινητήρα.
Ενδεχόμενες υλικές ζημιές!
• Λάβετε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις:

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Διεξάγετε τη συναρμολόγηση ανάλογα με την θέση τοποθέτησης και σύμφωνα με τα
στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου!
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
DR63/eDR63, DVE250/280
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4 ηχανολογική εγκατάσταση
ποδείξεις για την τοποθέτηση του κινητήρα
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• Εξασφαλίστε την απρόσκοπτη παροχή αέρα ψύξης για τον κινητήρα / κινητήρα
πέδησης και εμποδίστε την αναρρόφηση αέρα, ο οποίος έχει θερμανθεί από άλλες
συσκευές. Προσέξτε τις παρακάτω ελάχιστες αποστάσεις:

• Ζυγοσταθμίστε τα μηχανικά μέρη για μεταγενέστερο μοντάρισμα στον άξονα, με βάση τη
μισή σφήνα (οι άξονες των ηλεκτροκινητήρων ζυγοσταθμίζονται με τη μισή σφήνα).

• Αν κατά την έναρξη χρήσης χρησιμοποιήσατε τον χειρομοχλό της επαναφερόμενης
διάταξης χειροκίνητης αποσύμπλεξης, τότε για τη λειτουργία πρέπει να αφαιρέσετε
τον χειρομοχλό. Για τη φύλαξή του υπάρχει ένα στήριγμα εξωτερικά στο περίβλημα
του κινητήρα.

4.3.1 Τοποθέτηση σε υγρούς χώρους ή στο ύπαιθρο
• Χρησιμοποιήστε κατάλληλους σφιγκτήρες για τα καλώδια τροφοδοσίας, σύμφωνα με

τις οδηγίες εγκατάστασης (χρησιμοποιήστε κολάρα μείωσης αν χρειάζεται).
• Εάν είναι δυνατό, τοποθετήστε το κουτί συνδεσμολογίας με τέτοιον τρόπο, ώστε οι

είσοδοι των καλωδίων να είναι στραμμένες προς τα κάτω.
• Στεγανοποιήστε καλά την είσοδο του καλωδίου.
• Πριν από την επανασυναρμολόγηση, καθαρίστε καλά τις επιφάνειες στεγανοποίη-

σης των κουτιών ακροδεκτών και των καλυμμάτων τους. Αντικαταστήστε τις φθαρ-
μένες μονώσεις!

• Εάν χρειαστεί, περάστε μια επίστρωση αντιδιαβρωτικής βαφής (ειδικά στους κρίκους
μεταφοράς).

• Ελέγξτε το βαθμό προστασίας.
• Προστατέψτε τον άξονα από τυχόν διάβρωση χρησιμοποιώντας κατάλληλα αντισκω-

ριακά μέσα.

Τύπος κινητήρα h σε mm

eDR63, DR63 15

DVE250
40

DVE280

h

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
• Όταν χρησιμοποιούνται τροχαλίες ιμάντων:

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

κινητήρες χωρίς μειωτήρα, βλέπε κεφάλαιο "Εγκάρσιες δυνάμεις" (→ σελίδα 52).
• Οι ηλεκτροκινητήρες κατακόρυφης τοποθέτησης (π.χ. M4 / V1) έχουν εξοπλιστεί

από το εργοστάσιο με ένα προστατευτικό κάλυμμα /C.
Εφόσον το επιθυμείτε, οι ηλεκτροκινητήρες μπορούν να παραδοθούν και χωρίς
προστατευτικό κάλυμμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να τοποθετήσετε ένα
κάλυμμα κατά την εγκατάσταση του ηλεκτροκινητήρα στην εγκατάσταση/μηχάνη-
μα, το οποίο να αποτρέπει αποτελεσματικά την πτώση τυχόν αντικειμένων. Τηρείτε
τις απαιτήσεις του προτύπου EN / IEC 60079-0 και EN / IEC 60079-7. Το κάλυμμα
δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζει τη ροή του αέρα ψύξης. 

• Στο μέγεθος με άξονα εξόδου κινητήρα προς τα πάνω (π.χ. M2 / V3) πρέπει να
τοποθετήσετε ένα κατάλληλο κάλυμμα για να αποτρέψετε την πτώση μικροεξαρτη-
μάτων στο καπάκι ανεμιστήρα, βλέπε επίσης EN / IEC 60079-0. Το κάλυμμα δεν
επιτρέπεται να παρεμποδίζει τη ροή του αέρα ψύξης.
Μ
Υ
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4Μηχανολογική εγκατάσταση
Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης
4.4 Ανοχές κατά τις εργασίες τοποθέτησης

4.5 Τοποθέτηση στοιχείων εισόδου
Τα στοιχεία εισόδου που τοποθετούνται επάνω στο ακραξόνιο κινητήρα, π.χ. τα πινιόν,
θα πρέπει να θερμαίνονται πριν από τη συναρμολόγησή τους, έτσι ώστε να μην προκα-
λούνται ζημιές στον κωδικοποιητή των αυτόνομων ηλεκτροκινητήρων.

4.6 Στρέψη του κουτιού ακροδεκτών
4.6.1 Κουτί ακροδεκτών με πλάκα ακροδεκτών και προστατευτικό πλαίσιο στρέψης 

Το ακόλουθο σχήμα δείχνει σαν παράδειγμα τη δομή του κουτιού ακροδεκτών με προ-
στατευτικό πλαίσιο στρέψης:

Ακραξόνιο Φλάντζα

Ανοχή διαμέτρου σύμφωνα με EN 50347
• ISO j6 σε Ø ≤ 28 mm
• ISO k6 σε Ø ≥ 38 mm έως ≤ 48 mm
• ISO m6 σε Ø ≥ 55 mm
• Οπή κεντραρίσματος κατά DIN 332, σχήμα DR..

Ανοχή πατούρας κεντραρίσματος κατά ΕΝ 50347
• ISO j6 σε Ø ≤ 250 mm
• ISO h6 σε Ø ≥ 300 mm

K1M6 / K1M8 σε έκδοση αλουμινίου ή φαιού 
χυτοσιδήρου

K1M12S σε έκδοση φαιού χυτοσιδήρου

27021600583288587

[119]

[140]

[2]

[1213][1213]

[131]
[a]

[a1]

[a2]

[113]

[119]

[117]

[140]

[111]

[123]
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τρέψη του κουτιού ακροδεκτών
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Ο τύπος και ο αριθμός των συστοιχιών ακροδεκτών διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του
κουτιού ακροδεκτών και τα πρόσθετα εξαρτήματα.
Για τη στρέψη του κουτιού ακροδεκτών, ενεργήστε ως εξής:
1. Λύστε τις βίδες [123] από το κάλυμμα του κουτιού ακροδεκτών και αφαιρέστε το

κάλυμμα. 
2. Λύστε τις βίδες στερέωσης [119] του κουτιού ακροδεκτών.
3. Καθαρίστε τις επιφάνειες στεγανοποίησης του στοιχείου στάτορα, της κάτω πλευράς

του κουτιού ακροδεκτών και του καλύμματος.
4. Ελέγξτε τις φλάντζες συναρμογής [111 και 131] για τυχόν ζημιές και, εάν χρειάζεται,

αντικαταστήστε τις.
5. Βγάλτε τη μονάδα που αποτελείται από την πλάκα ακροδεκτών και το προστατευτικό

πλαίσιο στρέψης από το κουτί ακροδεκτών.
Εάν χρειάζεται, λύστε τους ήδη συνδεδεμένους αγωγούς προτού αφαιρέσετε τη μονάδα.

6. Στρέψτε το κουτί ακροδεκτών στην επιθυμητή θέση.
7. Στρέψτε τη μονάδα της πλάκας ακροδεκτών και του προστατευτικού πλαισίου στρέ-

ψης με τον ίδιο τρόπο όπως το κουτί ακροδεκτών και τοποθετήστε την ξανά.
Μετά την τοποθέτηση, οι επιγραφές της πλάκας ακροδεκτών U1, V1 και W1 θα πρέ-
πει να είναι πάλι στραμμένες προς την κατεύθυνση των εξόδων καλωδίων.

8. Σφίξτε την κάτω πλευρά του κουτιού ακροδεκτών με τις βίδες [119] και σφίξτε τις
ροδέλες ασφάλισης με μία από τις ακόλουθες ροπές σύσφιξης:
• EDR.71 – 132: 5 Nm [44,3 lb-in]
• EDR.160 – 225: 25,5 Nm [225,7 lb-in]

9. Συνδέστε τους ενδεχομένως αποσυναρμολογημένους αγωγούς σύμφωνα με τα
στοιχεία του πίνακα:

Σφίξτε τα παξιμάδια πάνω στους πείρους σύνδεσης με την αντίστοιχη ροπή
σύσφιξης.

[2] Παξιμάδι πείρου σύνδεσης
[111] Φλάντζα συναρμογής
[113] Βίδες στερέωσης κουτιού ακροδεκτών + ροδέλες ασφάλισης (4 x)
[117] Βίδα εξαγωνικής κεφαλής γείωσης εσωτερικά
[119] Βίδες στερέωσης κουτιού ακροδεκτών + ροδέλες ασφάλισης (4 x)
[123] Βίδες στερέωσης καλύμματος κουτιού ακροδεκτών + ροδέλες ασφάλισης (4 x)
[131] Φλάντζα συναρμογής
[140] Βίδα εξαγωνικής κεφαλής γείωσης εξωτερικά
[a] Συστοιχία ακροδεκτών 1
[a1] Βίδα προαιρετικού ακροδέκτη/ ανορθωτή
[a2] Βίδα επίπεδης κεφαλής προαιρετικού ακροδέκτη
[b] Συστοιχία ακροδεκτών 2
[1213] Σετ (1 προστατευτικό πλαίσιο στρέψης, 1 πλάκα ακροδεκτών, 4 χιτώνια, 2 βίδες, 2 παξιμάδια)

κίτρινο λευκό καφέ
W2/T4 U2/T5 V2/T6
μαύρο κόκκινο μπλε
U1/T1 V1/T2 W1/T3

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Μετά από τη σύνδεση, οι αγωγοί δεν πρέπει έχουν σημάδια τσακίσματος, συστροφής
κ.λ.π.
Τηρείτε τη σωστή σειρά των μικροεξαρτημάτων σύνδεσης, βλέπε κεφάλαιο "Σύνδεση
κινητήρα μέσω πλάκας ακροδεκτών".
Μ
Σ
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Βαφή
10.Σφίξτε το κάλυμμα του κουτιού ακροδεκτών με τις βίδες [123] και σφίξτε τις ροδέλες
ασφάλισης με την αντίστοιχη ροπή σύσφιξης. Προσέξτε τη σωστή εφαρμογή της
φλάντζας συναρμογής!

4.6.2 Ροπές σύσφιξης
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει όλες τις ροπές σύσφιξης που απαιτούνται για τη
στρέψη του κουτιού ακροδεκτών:

4.7 Βαφή

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Υπάρχει πιθανότητα πρόκλησης ζημιών στα καλώδια του ηλεκτροκινητήρα κατά τη
στρέψη της πλάκας ακροδεκτών.
Ενδεχόμενες υλικές ζημιές.
• Για να βεβαιωθείτε ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές στα καλώδια, μετά την ολοκλήρω-

ση της συναρμολόγησης εκτελέστε έναν έλεγχο μόνωσης, βλέπε κεφάλαιο
"Μακροχρόνια αποθήκευση ηλεκτροκινητήρων" (→ σελίδα 18). 

Κωδικός 
υπομνήματος Βίδα Τομέας ισχύος

Ροπή σύσφιξης
σε Nm σε lb-in

[2] Παξιμάδι πείρου σύνδεσης Κοχλίας M6 3 26,6
Κοχλίας M8 6 53,1
Κοχλίας M12 15,5 137,2

[61] Φακοειδής βίδα προαιρετικού ακροδέκτη EDR.71 – 225 1,8 16,0
[113] Φακοειδής βίδα συγκράτησης ράγας EDR.71 – 132 5 44,3
[117] Βίδα εξαγωνικής κεφαλής γείωσης 

εσωτερικά
EDR.71 – 132 4 35,4
EDR.160 25,5 225,7
EDR.180 – 225 
(έκδοση αλουμινίου) 25,5 225,7

EDR.180 – 225 (έκδοση 
από φαιό χυτοσίδηρο) 50 442,5

[119] Φακοειδής βίδα κουτιού ακροδεκτών EDR.71 – 132 5 44,3
EDR.160 – 225 25,5 225,7

[123] Βίδα εξαγωνικής κεφαλής του καλύμματος 
κουτιού ακροδεκτών

EDR.71 – 132 4 35,4
EDR.160 10,3 91,2
EDR.180 – 225 
(έκδοση αλουμινίου) 10,3 91,2

EDR.180 – 225 (έκδοση 
από φαιό χυτοσίδηρο) 25,5 225,7

[140] Βίδα εξαγωνικής κεφαλής γείωσης 
εξωτερικά

EDR.71 – 225 4 35,4

[a1] Βίδα προαιρετικού ακροδέκτη/ ανορθωτή EDR.71 – 225 1,8 16,0
[a2] Βίδα επίπεδης κεφαλής προαιρετικού 

ακροδέκτη
EDR.71 – 225 1 8,9

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η SEW-EURODRIVE παραδίδει τους ηλεκτροκινητήρες με μία βαφή, η οποία ικανο-
ποιεί τις απαιτήσεις για την αποφυγή της ηλεκτροστατικής φόρτισης κατά EN /
IEC 60079-0. Κατά την εκ νέου βαφή των ηλεκτροκινητήρων ή των ηλεκτρομειωτήρων
θα πρέπει να τηρείτε τις απαιτήσεις για την αποφυγή ηλεκτροστατικής φόρτισης κατά
EN / IEC 60079-0.
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
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ρόσθετες διατάξεις
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5 Ηλεκτρολογική εγκατάσταση

• Κατά την εγκατάσταση τηρείτε οπωσδήποτε τις υποδείξεις ασφαλείας του κεφαλαίου 2!
• Για την εκκίνηση / διακοπή του ηλεκτροκινητήρα χρησιμοποιήστε διακόπτες με επα-

φές κατηγορίας AC-3, κατά το EN 60947-4-1.
• Στις περιπτώσεις ηλεκτροκινητήρων που τροφοδοτούνται από μετατροπείς συχνό-

τητας (inverters), τηρείτε πιστά τις αντίστοιχες οδηγίες συνδεσμολογίας του κατα-
σκευαστή του μετατροπέα συχνότητας.

• Προσέξτε τις οδηγίες λειτουργίας του μετατροπέα.

5.1 Πρόσθετες διατάξεις
Κατά την κατασκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις
εγκατάστασης που ισχύουν γενικά για ηλεκτρικούς εξοπλισμούς χαμηλής τάσης (π. χ.
DIN IEC 60364, DIN EN 50110).

5.2 Χρήση διαγραμμάτων συνδεσμολογίας και σχεδίων αντιστοίχησης
Η σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα γίνεται σύμφωνα με τα διαγράμματα συνδεσμολογίας
που επισυνάπτονται στον ηλεκτροκινητήρα. Αν το διάγραμμα λείπει, ο ηλεκτροκινητή-
ρας δεν επιτρέπεται να συνδεθεί και ούτε να τεθεί σε λειτουργία. Μπορείτε να προμη-
θευτείτε τα σωστά διαγράμματα συνδεσμολογίας δωρεάν από την SEW-EURODRIVE.

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

5.4 Είσοδοι καλωδίων
Τα κουτιά σύνδεσης διαθέτουν οπές με μετρικό σπείρωμα κατά το πρότυπο EN 50262 ή
οπές με σπείρωμα NPT σύμφωνα με το ANSI B1.20.1-1983. Στην κατάσταση παράδο-
σης, όλες οι οπές έχουν εξοπλιστεί με ασφαλιστικές τάπες αντιεκρηκτικής προστασίας.
Για τη δημιουργία της σωστής εισόδου καλωδίου θα πρέπει να αντικαταστήσετε τις
ασφαλιστικές τάπες με στυπειοθλίπτες καλωδίων που φέρουν εκτόνωση τάνυσης και οι
οποίοι έχουν πιστοποιηθεί για τη χρήση στην αντίστοιχη ζώνη αντιεκρηκτικής προστα-
σίας. Ο στυπειοθλίπτης πρέπει να επιλέγεται ανάλογα με την εξωτερική διάμετρο του
χρησιμοποιούμενου καλωδίου. Για τη ροπή σύσφιξης της εισόδου καλωδίου ανατρέξτε
στις οδηγίες λειτουργίας/εγκατάστασης ή στο πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου ΕΕ
των στυπειοθλιπτών καλωδίων. Ο βαθμός προστασίας IP της εισόδου καλωδίων πρέ-
πει να ανταποκρίνεται τουλάχιστον σε αυτόν του ηλεκτροκινητήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία.
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός!
• Λάβετε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις:
Η
Π
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5Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Αντιστάθμιση δυναμικού
Χρησιμοποιείτε μόνο στυπειοθλίπτες σύνδεσης, των οποίων οι κεφαλές βιδών να ταιρι-
άζουν στις υπάρχουσες κόντρα υποδοχές. 
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τα μεγέθη των κόντρα υποδοχών με τα αντίστοιχα μεγέθη
βιδών:

Όλες οι είσοδοι καλωδίων που δεν χρειάζονται πρέπει να σφραγίζονται με ασφαλιστικές
τάπες μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης για τη διατήρηση του βαθμού προστα-
σίας. Κατά την αντικατάσταση μίας ασφαλιστικής τάπας πρέπει να χρησιμοποιείτε πάλι
μία τάπα αντιεκρηκτικής προστασίας. 

5.5 Αντιστάθμιση δυναμικού
Σύμφωνα με το EN 60079-14 και το IEC 61241-14, ενδέχεται να απαιτείται η σύνδεση
ενός συστήματος εξουδετέρωσης δυναμικού. Λάβετε υπόψη το κεφάλαιο "Ηλεκτρολογι-
κή εγκατάσταση" / "Βελτίωση της γείωσης (ΗΜΣ)".

5.6 Οδηγίες συνδεσμολογίας
Κατά την εγκατάσταση, πρέπει να τηρείτε τις οδηγίες ασφάλειας.

5.6.1 Προστασία των συστημάτων προστασίας κινητήρα από παρεμβολές
Για να προστατεύσετε τα προστατευτικά συστήματα ηλεκτροκινητήρων SEW (θερμίστο-
ρες TF) από βλάβες:
• Περάστε τα ξεχωριστά θωρακισμένα καλώδια τροφοδοσίας μαζί με τους αγωγούς

τροφοδοσίας για τη λειτουργία εκκίνησης/διακοπής, σε ένα καλώδιο.
• Μην περνάτε σε ένα καλώδιο τα μη θωρακισμένα καλώδια τροφοδοσίας μαζί με τους

αγωγούς ηλεκτρικής τροφοδοσίας παλμών.

Κόντρα υποδοχή σε mm Στυπιοθλίπτης 

19 M12 

24 M16 

30 M20

35 M25

45 M32

56 M40

64 M50

75 M63
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
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5.7 Ειδικά στοιχεία για τη λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας
Στις περιπτώσεις ηλεκτροκινητήρων που τροφοδοτούνται από μετατροπείς συχνότητας
(inverters), πρέπει να τηρείτε πιστά τις οδηγίες συνδεσμολογίας που εκδίδονται από τον
κατασκευαστή του μετατροπέα συχνότητας (inverter). Είναι απαραίτητο να τηρούνται οι
υποδείξεις στο κεφάλαιο "Τρόποι λειτουργίας και οριακές τιμές", όπως και οι οδηγίες
λειτουργίας του μετατροπέα συχνότητας (inverter).

5.8 Βελτίωση της γείωσης (ΗΜΣ)
Για μια βελτιωμένη γείωση χαμηλής σύνθετης αντίστασης στις υψηλές συχνότητες, προ-
τείνουμε για τους τριφασικούς ηλεκτροκινητήρες DR/DV(E) τις παρακάτω συνδέσεις:
• DVE250 και 280: Βίδα M16 και 2 ελατηριωτές ροδέλες στην οπή του κρίκου ανύψωσης

5.9 Ιδιαιτερότητες για τη λειτουργία εκκίνησης / διακοπής
Όταν οι ηλεκτροκινητήρες χρησιμοποιούνται σε λειτουργία εκκίνησης / διακοπής, με
χρήση του κατάλληλου κυκλώματος πρέπει να αποκλείεται η οποιαδήποτε δυσλειτουρ-
γία του μηχανισμού εκκίνησης / διακοπής. Σύμφωνα με την οδηγία EN 60204 (ηλεκτρο-
λογικός εξοπλισμός μηχανημάτων), οι περιελίξεις των ηλεκτροκινητήρων πρέπει να δια-
θέτουν διατάξεις καταστολής παρεμβολών για την προστασία των αριθμητικών ή προ-
γραμματιζόμενων κυκλωμάτων ελέγχου. Καθώς οι λειτουργίες εκκίνησης / διακοπής
είναι κατά κύριο λόγο οι αιτίες δυσλειτουργίας, η εταιρεία SEW-EURODRIVE συνιστά
την εγκατάσταση κυκλωμάτων προστασίας στις διατάξεις εκκίνησης / διακοπής.

[1]
Η
Ε
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Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
5.10 Συνθήκες περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
5.10.1 Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Εφόσον στην πινακίδα αναγνώρισης δεν αναγράφεται κάτι άλλο, πρέπει να διασφαλίζε-
ται η περιοχή θερμοκρασιών από -20 °C έως +40 °C. 
Οι ηλεκτροκινητήρες που είναι κατάλληλοι για υψηλότερες ή χαμηλότερες θερμοκρασίες
περιβάλλοντος φέρουν ειδικά, σχετικά στοιχεία στην πινακίδα τύπου τους.
Εάν οι ηλεκτροκινητήρες χρησιμοποιούνται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεγαλύτερη
από +40 °C (το πολύ +60 °C), τότε τα χρησιμοποιούμενα καλώδια και οι στυπειοθλίπτες
καλωδίων θα πρέπει να έχουν επιλεγεί για θερμοκρασίες ≥ 90 °C.

5.10.2 Εξάρτηση της ισχύος κινητήρα από το υψόμετρο τοποθέτησης
Το ακόλουθο διάγραμμα δείχνει το συντελεστή fH με τον οποίο πρέπει να μειωθεί η
ισχύς κινητήρα ανάλογα με το υψόμετρο τοποθέτησης.

Ο υπολογισμός γίνεται σύμφωνα με τον τύπο: PH = fH × PN

Το ρεύμα που πρέπει να ρυθμιστεί υπολογίζεται ως εξής: IH = fH × IN

5.10.3 Επιβλαβής ακτινοβολία
Οι κινητήρες δεν επιτρέπεται να εκτεθούν σε ακτινοβολία που μπορεί να προκαλέσει
ζημιές όπως π.χ. ιονίζουσα ακτινοβολία. Αν χρειάζεται, επικοινωνήστε με την εταιρεία
SEW-EURODRIVE.

5.10.4 Επικίνδυνα αέρια, ατμοί και σκόνη
Εφόσον χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τον προορισμό τους, οι αντιεκρηκτικοί ηλεκτρο-
κινητήρες δεν έχουν την ικανότητα ανάφλεξης εκρηκτικών αερίων, ατμών ή σκόνης.
Ωστόσο δεν επιτρέπεται να εκτεθούν σε αέρια, ατμούς ή σκόνες που μπορεί να περιο-
ρίσουν την ασφάλεια λειτουργίας π.χ. από
• Διάβρωση
• Καταστροφή της προστατευτικής βαφής
• Καταστροφή του μονωτικού υλικού κ.λ.π.

Επιλογή των 
φλαντζών 
συναρμογής

Εάν ο ηλεκτροκινητήρας χρησιμοποιείται σε περιοχές με υψηλή περιβαλλοντολογική
επιβάρυνση, π.χ. αυξημένες τιμές όζοντος, τότε οι ηλεκτροκινητήρες μπορούν να εξο-
πλιστούν επιλεκτικά με φλάντζες συναρμογής υψηλής ποιότητας. Εάν έχετε αμφιβολίες
σχετικά με την ανθεκτικότητα των φλαντζών συναρμογής ενάντια στις περιβαλλοντολο-
γικές επιβαρύνσεις, απευθυνθείτε στη SEW-EURODRIVE.

5408843275
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ποδείξεις για τη σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα
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5.11 Υποδείξεις για τη σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα

Κατά τη σύνδεση του ηλεκτροκινητήρα τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες:
• Ελέγξτε τη διατομή καλωδίου
• Αντιστοιχίστε σωστά τις γέφυρες ακροδεκτών
• Σφίξτε καλά τις βιδωτές συνδέσεις καθώς και τους προστατευτικούς αγωγούς γείωσης
• Βεβαιωθείτε ότι οι αγωγοί σύνδεσης είναι ελεύθεροι, για να αποτρέψετε τυχόν ζημιές

στη μόνωση των αγωγών 
• Τηρείτε τις διαδρομές αέρα
• Στο κουτί ακροδεκτών: Ελέγξτε τις συνδέσεις της περιέλιξης και σφίξτε τις καλά, εάν

χρειάζεται
• Εκτελέστε τη σύνδεση σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας
• Βεβαιωθείτε ότι δεν προεξέχουν άκρα συρμάτων
• Συνδέστε τον ηλεκτροκινητήρα σύμφωνα με την προκαθορισμένη φορά περιστροφής

5.12 Σύνδεση κινητήρα της κατηγορίας 2G και 2GD
Τα ακόλουθα διαγράμματα συνδεσμολογίας μπορείτε να τα ζητήσετε από την εταιρεία
SEW-EURODRIVE αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας του ηλεκτροκινητήρα (βλέπε
κεφάλαιο "Πινακίδα τύπου" στις αντίστοιχες, αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας):

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Πρέπει οπωσδήποτε να τηρείτε το ισχύον διάγραμμα συνδεσμολογίας! Αν αυτό το διά-
γραμμα λείπει, ο ηλεκτροκινητήρας δεν επιτρέπεται να συνδεθεί και ούτε να τεθεί σε
λειτουργία. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα σωστά διαγράμματα συνδεσμολογίας
δωρεάν από την SEW-EURODRIVE.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στο κουτί ακροδεκτών δεν πρέπει να βρίσκονται ξένα σώματα, βρωμιά καθώς και
υγρασία. Κλείστε τα μη απαραίτητα ανοίγματα της εισόδου καλωδίου και προστατέψτε
το κουτί από σκόνη και νερό.

Κατασκευαστική σειρά Αριθμός πόλων

Αντίστοιχο διάγραμμα 
συνδεσμολογίας

(ονομασία/αριθμός)
X = Θέση για αριθμό τύπου

eDR63 4 DT14 / 08 857 X 03
Η
Υ
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5Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Σύνδεση κινητήρα της κατηγορίας 3G και 3GD
5.12.1 Σύνδεση κινητήρα
Σφιγκτήρας 
κλωβού

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

5.13 Σύνδεση κινητήρα της κατηγορίας 3G και 3GD
Τα ακόλουθα διαγράμματα συνδεσμολογίας μπορείτε να τα ζητήσετε από την εταιρεία
SEW-EURODRIVE αναφέροντας τον αριθμό παραγγελίας του ηλεκτροκινητήρα (βλέπε
κεφάλαιο "Πινακίδα τύπου" στις αντίστοιχες, αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας):

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

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

Κύκλωμα Ö Κύκλωμα Õ Σύνδεση προστατευτικού 
αγωγού

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14

Κατασκευαστική 
σειρά Αριθμός πόλων ζεύξη, κύκλωμα

Αντίστοιχο διάγραμμα 
συνδεσμολογίας

(ονομασία/αριθμός)
X = Θέση για αριθμό τύπου

DR63 4, 6 Ö / Õ DT14 / 08 857 X 03

DVE250/280 4 Ö / Õ DT13 / 08 798 X 06

Κατασκευαστική σειρά Σύνδεση

DR63 Σύνδεση ηλεκτροκινητήρα μέσω σφιγκτήρα κλωβού

DVE250/280 Σύνδεση κινητήρα μέσω πλάκας ακροδεκτών
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
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Μέγεθος 63 – Σφιγκτήρας κλωβού
Για ηλεκτροκινητήρες μεγέθους 63, τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να στερεώνονται
στους σφιγκτήρες κλωβού σύμφωνα με το διάγραμμα συνδεσμολογίας. Ο προστατευτι-
κός αγωγός πρέπει να στερεωθεί στην υποδοχή έτσι, ώστε το πέλμα του καλωδίου και
το υλικό του κελύφους να διαχωρίζονται με μια ροδέλα:

Μέγεθος 250/280 – Πλάκα ακροδεκτών
• Σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα συνδεσμολογίας
• Ελέγξτε τη διατομή καλωδίου
• Αντιστοιχίστε σωστά τις γέφυρες ακροδεκτών
• Σφίξτε καλά τις βιδωτές συνδέσεις καθώς και τους προστατευτικούς αγωγούς γείωσης
• Στο κουτί ακροδεκτών: Ελέγξτε τις συνδέσεις της περιέλιξης και σφίξτε τις καλά, εάν

χρειάζεται

Κύκλωμα Ö Κύκλωμα Õ Σύνδεση προστατευτικού 
αγωγού

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14

Διάταξη των συνδέσμων ακροδεκτών στο κύκλωμα Õ

U
1

V1

W
1

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
Η
Σ

Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία
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Κουτί ακροδεκτών 
σύνδεσης κινητήρα

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

Διάταξη των συνδέσμων ακροδεκτών στο κύκλωμα Ö

Μέγεθος κινητήρα DVE250/280: 

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

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

U
1

U
2

V2

V1

W
1

W
2

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

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

Μέγεθος κινητήρα DVE250/280

Πείρος 
σύνδεσης

Ροπή σύσφιξης 
του εξαγωνικού 
παξιμαδιού 

Σύνδεση 
πελάτη

Έκδοση Τύπος 
σύνδεσης

Περιεχόμενα 
συσκευασίας 
παράδοσης

Πείρος 
σύνδεσης

PE

Έκδοση

Ø Διατομή Ø

M10 10 Nm ≤ 95 mm2 3
Δακτυλιωτός 
ακροδέκτης 
καλωδίου

Μικρά συνδετικά 
εξαρτήματα 
συνημμένα σε 
σακουλάκι

M10 5

M12 15,5 Nm ≤ 95 mm2 3
Δακτυλιωτός 
ακροδέκτης 
καλωδίου

Προσυναρμολογη-
μένα εξαρτήματα 
σύνδεσης

M10 5
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
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5.14 Ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας 2G, 2GD, 3D και 3GD
5.14.1 Γενικές οδηγίες

Οι ηλεκτροκινητήρες αντιεκρηκτικής προστασίας της SEW-EURODRIVE προορίζονται
για χρήση στις ακόλουθες ζώνες εφαρμογής:

5.14.2 Ειδική σήμανση "X"
Εάν μετά από τον αριθμό πιστοποιητικού στη δήλωση συμμόρφωσης ή στο πιστοποιη-
τικό ελέγχου πρωτοτύπου εμφανίζεται η ειδική σήμανση "X", αυτό σημαίνει ότι το πιστο-
ποιητικό περιέχει ειδικούς όρους για την ασφαλή χρήση των ηλεκτροκινητήρων.

5.14.3 Κατηγορίες θερμοκρασίας
Οι ηλεκτροκινητήρες είναι εγκεκριμένοι για τις κατηγορίες θερμοκρασιών T3 ή T4. 
Την κατηγορία θερμοκρασίας του ηλεκτροκινητήρα στην έκδοση 3D και 3GD θα βρείτε
στην πινακίδα τύπου ή στη δήλωση συμμόρφωσης που υπάρχει στο παράρτημα. 
Την κατηγορία θερμοκρασίας του ηλεκτροκινητήρα στην έκδοση 2G και 2GD θα βρείτε
στο πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου που συνοδεύει τον ηλεκτροκινητήρα.

1139608587

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

[1]

[1]

[5]

[5]

[4]

[3]

[6]

[2]

[2]

[4]

[3]

[6]

Κατηγορία του 
κινητήρα 

Πεδίο εφαρμογής

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

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

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

3GD Χρήση στη ζώνη 2 ή 22 και σε ανταπόκριση στις προδιαγραφές σχεδιασμού της 
ομάδας εξοπλισμού II, κατηγορία 3GD
Η
Η

Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία
DR63/eDR63, DVE250/280



5Ηλεκτρολογική εγκατάσταση
Ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας 2G, 2GD, 3D και 3GD
5.14.4 Θερμοκρασίες επιφανείας
Την θερμοκρασία επιφανείας του ηλεκτροκινητήρα θα τη βρείτε στην πινακίδα τύπου,
στη δήλωση συμμόρφωσης ή στο πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου. 

5.14.5 Προστασία από ανεπίτρεπτα υψηλές θερμοκρασίες επιφανειών
Οι ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία
υπό κανονικές συνθήκες. Σε περίπτωση υπερφόρτωσης, ο ηλεκτροκινητήρας πρέπει να
απενεργοποιείται οπωσδήποτε, ώστε να αποφευχθούν οι ανεπίτρεπτα υψηλές θερμο-
κρασίες επιφανείας.
Η προστασία κινητήρα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες εγκρίσεις. Υπάρ-
χουν 2 βασικοί τύποι προστασίας κινητήρα. Επίσης μπορείτε να προσθέσετε τους εκά-
στοτε πρόσθετους τύπους, εφόσον αυτοί υπάρχουν:

Τύποι προστασίας κινητήρα Πρόσθετη έκδοση

A: Ασφαλειοδιακόπτης ρεύματος κινητήρα TF

B: Αισθητήρας θερμοκρασίας θετικού συντελεστή 
(αντίσταση PTC: ονομασία SEW "TF") –
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
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Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τον προβλεπόμενο τύπο προστασίας κινητήρα,
σύμφωνα με την έγκριση:

Για τους επιτρεπτούς τρόπους λειτουργίας, ανάλογα με την προστασία του ηλεκτροκι-
νητήρα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Επιτρεπτοί τρόποι λειτουργίας". Η εταιρεία SEW-
EURODRIVE εξοπλίζει τους ηλεκτροκινητήρες πέδησης της κατηγορίας 3D και 3GD με
αισθητήρες θερμοκρασίας θετικού συντελεστή (TF).

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

φεται στην πινακίδα τύπου πρέπει ο χρόνος απόκρισης του προστατευτικού διακό-
πτη ηλεκτροκινητήρα να είναι μικρότερος από το χρόνο θέρμανσης tE του ηλεκτρο-
κινητήρα.

• Σε περίπτωση βλάβης, ο προστατευτικός διακόπτης ηλεκτροκινητήρα πρέπει να
απενεργοποιείται σε όλους τους πόλους.

• Ο προστατευτικός διακόπτης ηλεκτροκινητήρα πρέπει να είναι εγκεκριμένος από
έναν αναγνωρισμένο φορέα και να φέρει τη σχετική σήμανση αντιεκρηκτικής
προστασίας.

• Ο προστατευτικός διακόπτης πρέπει να είναι ρυθμισμένος στο ονομαστικό ρεύμα
του ηλεκτροκινητήρα το οποίο αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης. Στην κατη-
γορία 2G και 2GD, το επιτρεπτό ονομαστικό ρεύμα κινητήρα αναγράφεται επίσης στο
πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου.

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

Οι θερμίστορες θετικού συντελεστή θερμοκρασίας (PTC) συμμορφώνονται με το πρό-
τυπο DIN 44082.
Μέτρηση αντίστασης ελέγχου (μετρητικό όργανο με U ≤ 2,5 V ή I < 1 mA):
• Τυπικές τιμές μέτρησης: 20 – 500 Ω, θερμική αντίσταση > 4000 Ω 
Ο αισθητήρας θερμοκρασίας θετικού συντελεστή (TF) απαιτείται για τη θερμική επιτήρη-
ση, καθώς και για τη διατήρηση μίας λειτουργικά ασφαλούς απομόνωσης.
Η λειτουργία αξιολόγησης της επιτήρησης θερμοκρασίας πρέπει να έχει ενεργοποιηθεί
μαζί με το κύκλωμα μέτρησης του αισθητήρα θερμοκρασίας και πρέπει να ενεργοποιεί-
ται υποχρεωτικά σε περίπτωση υπερβολικής θερμοκρασίας.

Κατηγορία 2 (2GD / Gb Db ή 2G / Gb) 3 (3GD / Gc Dc ή 3G / Dc)

Λειτουργία:
Ηλεκτρικό 
δίκτυο 

Μετατροπέας 
συχνότητας 

Ηλεκτρικό 
δίκτυο 

• Μετατροπέας 
συχνότητας 

• Ομαλή 
εκκίνηση

Παλμική

Σήμανση 
(βλέπε πινακίδα τύπου): Χρόνος Te Χρόνος Te – – –

Προστασία κινητήρα 
μέσω: A B A B B

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

Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία
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5.14.8 Προστασία με προστατευτικό διακόπτη και πρόσθετο θερμίστορ θετικού συντελεστή 
θερμοκρασίας

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

5.15 Πρόσθετος εξοπλισμός
Η σύνδεση του πρόσθετου εξοπλισμού γίνεται σύμφωνα με το/α διάγραμμα/ατα συνδε-
σμολογίας που επισυνάπτονται στον ηλεκτροκινητήρα. Αν το διάγραμμα λείπει, ο
πρόσθετος εξοπλισμός δεν επιτρέπεται να συνδεθεί και ούτε να τεθεί σε λειτουρ-
γία. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα σωστά διαγράμματα συνδεσμολογίας δωρεάν από
την SEW-EURODRIVE. 
Ο πρόσθετος εξοπλισμός του παρατίθενται παρακάτω χρησιμοποιείται ανάλογα με την
κατηγορία, βλέπε τον παρακάτω πίνακα:

5.15.1 Αισθητήρας θερμοκρασίας /TF

Οι θερμίστορες θετικού συντελεστή θερμοκρασίας (PTC) συμμορφώνονται με το πρό-
τυπο DIN 44082.
Μέτρηση αντίστασης ελέγχου (μετρητικό όργανο με U ≤ 2,5 V ή I < 1 mA):
• Τυπικές τιμές μέτρησης: 20 – 500 Ω, θερμική αντίσταση > 4000 Ω 
Κατά τη χρήση του αισθητήρα θερμοκρασίας για θερμική παρακολούθηση, θα πρέπει να
είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αξιολόγησης ώστε να διατηρηθεί η λειτουργικά ασφα-
λής απομόνωση του κυκλώματος του αισθητήρα. Σε περίπτωση πολύ υψηλής θερμοκρα-
σίας θα πρέπει οπωσδήποτε να ενεργοποιείται η προστατευτική λειτουργία του.
Αν για τον αισθητήρα θερμοκρασίας TF υπάρχει ένα δεύτερο κουτί ακροδεκτών, τότε η
σύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας πρέπει να γίνει σε αυτό.
Κατά τη σύνδεση του αισθητήρα θερμοκρασίας TF τηρείτε οπωσδήποτε το συνημμένο
διάγραμμα συνδεσμολογίας. Αν το διάγραμμα συνδεσμολογίας δεν υπάρχει, μπορείτε
να το ζητήσετε δωρεάν από την SEW-EURODRIVE.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Κατά την έναρξη χρήσης ελέγξτε αν η απόκριση της διάταξης προστασίας απενεργο-
ποιεί σωστά τον ηλεκτροκινητήρα.

Πρόσθετος εξοπλισμός Κατηγορία 2 Κατηγορία 3

Αισθητήρας θερμοκρασίας /TF x x

Εξωτερικός ανεμιστήρας /VE – x

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Καταστροφή του αισθητήρα θερμοκρασίας λόγω υπερθέρμανσης.
Πιθανή πρόκληση ζημιάς στο μηχανισμό κίνησης.
• Στον αισθητήρα θερμοκρασίας TF δεν πρέπει να εφαρμόζονται τάσεις > 30 V.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Στον αισθητήρα θερμοκρασίας TF δεν πρέπει να εφαρμόζονται τάσεις > 30 V!
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
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Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει τη χαρακτηριστική καμπύλη του αισθητήρα TF ως
προς την ονομαστική θερμοκρασία απόκρισης (αναφέρεται εδώ ως TNF).

5.15.2 Εξωτερικός ανεμιστήρας /VE
Οι κινητήρες της κατηγορίας II3D και II3GD μπορούν προαιρετικά να εξοπλιστούν με
έναν εξωτερικό ανεμιστήρα. Για πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση και την ασφαλή
λειτουργία ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του εξωτερικού ανεμιστήρα VE. 
Οι εξωτερικοί ανεμιστήρες V δεν φέρουν έγκριση για τη λειτουργία σε τριφασικούς
ηλεκτροκινητήρες EDR.. με αντιεκρηκτική προστασία. 

5.15.3 Στάσιμη θέρμανση για ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας II3D
Εάν οι ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία χρησιμοποιούνται σε θερμοκρα-
σίες περιβάλλοντος κάτω των -20 °C, τότε πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας πρόσθετος
θερμαντήρας. 
Ο πρόσθετος θερμαντήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί προαιρετικά σε θερμοκρασίες
πάνω από τους -20 °C, σε περιπτώσεις όπου αναμένεται συμπύκνωση.
Κατά τη σύνδεση του θερμαντήρα ακινησίας λάβετε υπόψη την επιτρεπτή τάση σύνδε-
σης για την ταινία θέρμανσης σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του κινητήρα, καθώς και
το διάγραμμα συνδεσμολογίας του κινητήρα.
Λάβετε επίσης υπόψη ότι η ταινία θέρμανσης δεν επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί για όσο
διάστημα είναι ενεργοποιημένος ο κινητήρας.
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6 Τρόποι λειτουργίας και οριακές τιμές
6.1 Επιτρεπόμενοι τρόποι λειτουργίας

6.1.1 Επιτρεπτή καταπόνηση τάσης σε λειτουργία στο μετατροπέα συχνότητας
Η λειτουργία ηλεκτροκινητήρων SEW με μετατροπείς συχνότητας επιτρέπεται, όταν δεν
πραγματοποιείται υπέρβαση των τάσεων παλμού των ακροδεκτών κινητήρα που
παρουσιάζονται στο ακόλουθο σχήμα:

Τύπος κινητήρα 
και κατηγορία 
συσκευής

Αποκλειστικό μέσο προστασί-
ας από ανεπίτρεπτα υψηλές 
θερμοκρασίες

Επιτρεπόμενος τρόπος λειτουργίας

eDR63
II2G
II2D
II2GD

Διακόπτης προστασίας κινητήρα • S1
• Αδύνατη η εκκίνηση με υψηλό φορτίο1)

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

Διακόπτης προστασίας ηλεκτρο-
κινητήρα και αισθητήρας θερμο-
κρασίας θετικού συντελεστή (TF)

• S1
• Αδύνατη η εκκίνηση με υψηλό φορτίο1)

DR63
DVE250/280
II3GD/II3D

Διακόπτης προστασίας κινητήρα • S1
• Αδύνατη η εκκίνηση με υψηλό φορτίο1)

Αισθητήρας θερμοκρασίας 
θετικού συντελεστή (TF)

• S1
• Εκκίνηση υπό υψηλό φορτίο1)

• Λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας 
σύμφωνα με τα στοιχεία 

• με συσκευές ομαλής εκκίνησης

[A] Επιτρεπτή τάση παλμού ULL σε V
[B] Χρόνος ανόδου σε µs
[1] Επιτρεπτή τάση παλμού
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[A]

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

[1]

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Η υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπτής τάσης αγωγού-γείωσης των 1200 V απαγορεύ-
εται κατά τη λειτουργία στο δίκτυο IT, ακόμα και σε περίπτωση σφάλματος. 

ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Σε περίπτωση που σημειωθεί υπέρβαση της επιτρεπτής τάσης παλμού, πρέπει να
ληφθούν περιοριστικά μέτρα. Γι’ αυτό το σκοπό απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του
μετατροπέα συχνότητας.
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
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Μετατροπέας συχνότητας της SEW-EURODRIVE
Οι μέγιστες επιτρεπτές οριακές τιμές των κινητήρων τηρούνται εάν χρησιμοποιείτε μετα-
τροπείς συχνότητας της SEW-EURODRIVE και εάν οι τάσεις ηλεκτρικού δικτύου είναι
το πολύ 500 V. 
Το μέγιστο επιτρεπτό μήκος καλωδίου κινητήρα είναι 100 m. 
Πρέπει να χρησιμοποιείτε πάντοτε μία αντίσταση πέδησης και να διεξάγετε μία έναρξη
λειτουργίας 4Q. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπετε την αύξηση της τάσης ενδιάμεσου
κυκλώματος σε μία ανεπίτρεπτη τιμή σε περίπτωση ύπαρξης σφάλματος στη λειτουργία
1Q. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε εξωτερικά εξαρτήματα, π.χ. στραγγαλιστικό πηνίο
εξόδου.

Ανατροφοδότηση Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε χωρίς περιορισμούς τη μονάδα ανατροφοδότησης
MOVIDRIVE® με τα απαραίτητα πρόσθετα εξαρτήματα. Η ανατροφοδότηση εμποδίζει
την υψηλή τάση ενδιάμεσου κυκλώματος και εμποδίζει, επομένως, την υπέρβαση των
μέγιστων επιτρεπτών οριακών τιμών.

Μετατροπέας συχνότητας άλλων κατασκευαστών
Εάν δεν μπορείτε να τηρήσετε τις μέγιστες επιτρεπτές οριακές τιμές με τους μετατροπείς
συχνότητας των άλλων κατασκευαστών, τότε θα πρέπει να λάβετε περιοριστικά μέτρα.
Γι’ αυτό το σκοπό απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του μετατροπέα συχνότητας.

Δίκτυο IT Σε ένα δίκτυο IT γίνεται αποδεκτό ένα σφάλμα μόνωσης ανάμεσα σε μία φάση και τη
γείωση. Στην αναγεννητική λειτουργία, η αστοχία γείωσης στον κινητήρα θα μπορούσε
να προκαλέσει υπέρβαση της μέγιστης επιτρεπτής οριακής τιμής για τη φάση / γείωση
των 1200 V. Για την αποτελεσματική αποτροπή του βραχυκυκλώματος γείωσης θα πρέ-
πει να τοποθετήσετε αντίστοιχα κυκλώματα προστασίας ανάμεσα στο μετατροπέα
συχνότητας και τον κινητήρα. Σε αυτήν την περίπτωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν
συνήθως ημιτονοειδή φίλτρα ανάμεσα στον μετατροπέα συχνότητας και τον κινητήρα.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή των εξαρτημάτων και τη σύνδε-
σή τους επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του μετατροπέα συχνότητας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Η μέγιστη επιτρεπτή ονομαστική τάση του κινητήρα κατά τη λειτουργία με μετατροπέα
συχνότητας είναι 500 V.
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6.2 Χρήση

6.2.1 Ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας 2G και 2GD

Τα στοιχεία που χρειάζονται γι αυτό αναγράφονται πάνω στην πινακίδα τύπου.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• Δεν επιτρέπεται η λειτουργία περισσότερων από έναν κινητήρα σε ένα μετατροπέα

συχνότητας.
• Για να αποφευχθεί μια ανεπίτρεπτη υπερθέρμανση του κινητήρα, πρέπει η τάση να

συνδέεται στην πλάκα ακροδεκτών κινητήρα.
• Μια υπερβολικά χαμηλή τάση στον κινητήρα (υποαντιστάθμιση) προκαλεί αυξημέ-

νη ολίσθηση και συνεπώς αύξηση της θερμοκρασίας στο ρότορα του κινητήρα. 
• Σε περίπτωση ίδιας μηχανικής καταπόνησης, η λειτουργία στο μετατροπέα συχνό-

τητας έχει σαν αποτέλεσμα μια υψηλότερη θέρμανση του κινητήρα, εξαιτίας της
αρμονικής συνάρτησης ρεύματος και τάσης.

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• Οι μετατροπείς συχνότητας επιτρέπεται να λειτουργούν μόνο σε κινητήρες, που

έχουν πιστοποιηθεί για αυτόν τον τρόπο λειτουργίας σύμφωνα με το πιστοποιητικό
ελέγχου πρωτότυπου ΕΕ.

• Κατά την έναρξη χρήσης πρέπει να πιστοποιηθεί η εναρμόνιση της τάσης κινητήρα
με με τις προδιαγραφές του πιστοποιητικού ελέγχου πρωτοτύπου της ΕΕ.
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
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6.3 Ασφαλής λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων της κατηγορίας 3
Βασική προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των ηλεκτροκινητήρων αντιεκρηκτικής
προστασίας είναι ο σωστός σχεδιασμός. Λάβετε οπωσδήποτε υπόψη τα παρακάτω
σημεία:
• Τήρηση της θερμικής οριακής χαρακτηριστικής καμπύλης ροπής
• Τήρηση της δυναμικής οριακής ροπής
• Τήρηση της οριακής συχνότητας κινητήρα
• Επιλογή του κατάλληλου μετατροπέα συχνότητας
• Έλεγχος της καταπόνησης εγκάρσιων και αξονικών δυνάμεων στον άξονα μονών

κινητήρων
• Τηρείτε τις μέγιστες στροφές εισόδου μειωτήρα, βλέπε nemax στην πινακίδα τύπου
• Τηρείτε τη μέγιστη ροπή εξόδου μειωτήρα, βλέπε Mamax στην πινακίδα τύπου

6.3.1 Μέγιστες επιτρεπτές ροπές
Η θερμική οριακή χαρακτηριστική καμπύλη ροπής δηλώνει τις μέγιστες επιτρεπτές
ροπές, με τις οποίες ο ηλεκτροκινητήρας επιτρέπεται να τεθεί σε συνεχόμενη λειτουργία. 
Η υπέρβαση αυτών των τιμών για μικρό χρονικό διάστημα επιτρέπεται, εφόσον το ενερ-
γό σημείο εργασίας παραμένει κάτω από τη θερμική οριακή χαρακτηριστική καμπύλη.
Η μέγιστη δυναμική οριακή ροπή των κινητήρων της κατηγορίας 3 απαγορεύεται να
υπερβαίνει το 200 % της MN.

Μέγιστες επιτρε-
πτές συχνότητες

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

Επιλογή μετατρο-
πέα συχνότητας

Για την επιλογή του σωστού μετατροπέα συχνότητας συμβουλευθείτε τον πίνακα του
κεφαλαίου "Αντιστοίχηση κινητήρα-μετατροπέα: MOVIDRIVE® και MOVITRAC®".

6.3.2 Αντιστοίχηση κινητήρα-μετατροπέα: MOVIDRIVE® και MOVITRAC®

Τύπος κινητήρα 
II3GD

Κύκλωμα κινητήρα Õ Κύκλωμα κινητήρα Ö 

PFU [kW] nmax
[σ.α.λ.]

PFU [kW] nmax
[σ.α.λ.]

DR63S4  0,251)

1) Μόνο MOVITRAC® B

2100  0,251) 3600

DR63M4  0,251) 2100  0,251) 3600

DR63L4  0,251) 2100  0,371) 3600

DVE250M4 55 2100 (90)2), 1103)

2) Τιμές στις παρενθέσεις: προαιρετικές
3) Μόνο MOVIDRIVE® B

2500

DVE280S4 75 2100 (110)2), 1323) 2500
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6.3.3 Θερμικές οριακές χαρακτηριστικές καμπύλες – Κατηγορία 3GD
Θερμικές οριακές 
χαρακτηριστικές 
καμπύλες ροπής 

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

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

[1] Οριακή χαρακτηριστική καμπύλη 104 Hz
[2] Οριακή χαρακτηριστική καμπύλη 87 Hz

[1] Οριακή χαρακτηριστική καμπύλη 60 Hz
[2] Οριακή χαρακτηριστική καμπύλη 50 Hz

[1]

[2]
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6.3.4 Υποδείξεις για την ασφαλή λειτουργία
Γενικά Η εγκατάσταση του μετατροπέα συχνότητας πρέπει να γίνεται έξω από το ενδεχομένως

εκρηκτικό περιβάλλον. 

Θερμική προστα-
σία κινητήρα

Με σκοπό να αποφευχθεί με σιγουριά η υπέρβαση του επιτρεπτού ορίου θερμοκρασίας,
για λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας επιτρέπονται μόνο οι ηλεκτροκινητήρες που
είναι εξοπλισμένοι με ένα θερμίστορ (TF) θετικού συντελεστή θερμοκρασίας. Αυτό πρέ-
πει να αξιολογείται με μια κατάλληλη συσκευή. 
Οι κινητήρες, που είναι κατάλληλοι για λειτουργία σε μετατροπέα συχνότητας, διαθέτουν
μια πρόσθετη πινακίδα τύπου μετατροπέα συχνότητας. 

Μέτρα ΗΜΣ Για τους μετατροπείς συχνότητας της σειρά MOVIDRIVE® και MOVITRAC® επιτρέπο-
νται τα παρακάτω εξαρτήματα:
• Φίλτρα δικτύου της σειράς NF...-...
• Στραγγαλιστικό πηνίο εξόδου της σειράς HD...
• Φίλτρο εξόδου (ημιτονοειδές φίλτρο) HF…

Κατά τη χρήση ενός φίλτρου εξόδου, πρέπει να λάβετε υπόψη την πτώση τάσης στο
φίλτρο. 

Μειωτήρες Κατά την παραμετροποίηση ηλεκτρομειωτήρων με έλεγχο μέσω μετατροπέα συχνότητας
θα πρέπει να λάβετε υπόψη τις χαρακτηριστικές τιμές nemax και Mamax του μειωτήρα.

6.4 Διατάξεις ομαλής εκκίνησης
Η χρήση διατάξεων ομαλής εκκίνησης σε ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας 3 επιτρέπε-
ται, εφόσον οι ηλεκτροκινητήρες είναι εξοπλισμένοι με έναν αισθητήρα θερμοκρασίας
TF και τηρούνται οι συνθήκες του προτύπου EN 60079-14. Η αποτελεσματικότητα της
επιτήρησης θερμοκρασίας και της σωστής εκκίνησης του κινητήρα πρέπει να αποδει-
χθεί και να καταγραφεί κατά την έναρξη χρήσης. Εάν αποκριθεί το σύστημα προστασί-
ας, θα πρέπει να αποσυνδεθεί ο κινητήρας από το δίκτυο τροφοδοσίας.
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7 Έναρξη χρήσης

• Για την εκκίνηση / διακοπή του ηλεκτροκινητήρα χρησιμοποιήστε διακόπτες με επα-
φές της κατηγορίας AC-3, κατά το EN 60947-4-1.

• Στις περιπτώσεις ηλεκτροκινητήρων που τροφοδοτούνται από μετατροπείς συχνό-
τητας (inverters), τηρείτε πιστά τις αντίστοιχες οδηγίες συνδεσμολογίας του κατα-
σκευαστή του μετατροπέα συχνότητας.

• Προσέξτε τις οδηγίες λειτουργίας του μετατροπέα.

7.1 Πριν από την έναρξη χρήσης
Πριν από την έναρξη λειτουργίας βεβαιωθείτε ότι:
• ο ηλεκτροκινητήρας δεν έχει υποστεί ζημιά και δεν έχει μπλοκάρει
• έχουν εφαρμοσθεί τα μέτρα που προβλέπονται για μετά από μακροχρόνια αποθή-

κευση, σύμφωνα με την ενότητα "Προκαταρκτικές εργασίες"
• όλες οι συνδέσεις έχουν γίνει με τον προβλεπόμενο τρόπο
• η φορά περιστροφής του ηλεκτροκινητήρα/ηλεκτρομειωτήρα είναι σωστή

– (Για δεξιόστροφη περιστροφή του ηλεκτροκινητήρα: U, V, W κατά L1, L2, L3)
• όλα τα προστατευτικά καλύμματα έχουν τοποθετηθεί σωστά
• όλα τα συστήματα προστασίας του ηλεκτροκινητήρα λειτουργούν και είναι ρυθμισμέ-

να για την ονομαστική ένταση ρεύματος του ηλεκτροκινητήρα
• σε ηλεκτρομειωτήρες ανυψωτικών γερανών χρησιμοποιείται το φρένο με διάταξη

χειροκίνητης αποσύμπλεξης και αυτόματης επαναφοράς
• δεν υπάρχουν άλλες πηγές κινδύνου.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
• Η έναρξη χρήσης και η λειτουργία των κινητήρων πρέπει να γίνεται μόνο από

εξειδικευμένο προσωπικό σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς πρόλη-
ψης ατυχημάτων και τα στοιχεία του υπάρχοντος εγχειριδίου λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία.
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός!
Λάβετε υπόψη τις παρακάτω υποδείξεις:

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!
Οι επιφάνειες του ηλεκτροκινητήρα μπορούν να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες
κατά τη λειτουργία. 
Κίνδυνος εγκαυμάτων.
• Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Περιορίστε τις μέγιστες στροφές και το όριο ρεύματος στο μετατροπέα. Υποδείξεις για
τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε θα βρείτε στο εγχειρίδιο του μετατροπέα.
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7.2 Κατά την έναρξη χρήσης
Κατά την έναρξη χρήσης, βεβαιωθείτε ότι
• ο ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί σωστά (χωρίς υπερφόρτωση, χωρίς διακυμάνσεις

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

(βλέπε κεφάλαιο "Τεχνικά Δεδομένα")
Σε περίπτωση προβλημάτων ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Δυσλειτουργίες" για περισσότε-
ρες πληροφορίες.

7.3 Ρύθμιση παραμέτρων: Μετατροπέας συχνότητας για ηλεκτροκινητήρες της 
κατηγορίας 3

7.3.1 Διαδικασία έναρξης χρήσης για MOVITRAC® B
Κατά την έναρξη χρήσης, λαμβάνετε υπόψη τα παρακάτω σημεία:
• Το λογισμικό MOVITOOLS®-MotionStudio έκδοσης 5.70 ή νεότερης θα σας καθοδη-

γήσει κατά την έναρξη χρήσης.
• Η έναρξη χρήσης και η λειτουργία των κινητήρων της κατηγορίας 3 μπορεί να γίνει

στο σετ παραμέτρων 1 και 2. 
• Στη διαμόρφωση συστήματος επιτρέπονται μόνο οι μεμονωμένοι ηλεκτροκινητήρες. 
• Ως διαδικασία ελέγχου μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή "V/f" ή την επιλογή "ανυ-

σματικός έλεγχος".
• Ως εφαρμογή μπορείτε να επιλέξετε τον έλεγχο στροφών και την εφαρμογή ανυψω-

τικού μηχανήματος. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις επιλογές "Πέδηση DC" ή
"Λειτουργία ταχείας εκκίνησης".

• Πρέπει να ρυθμίζετε πάντοτε τον τρόπο λειτουργίας στη "Λειτουργία 4 τεταρτημορίων".
• Η αντίστοιχη σειρά κινητήρα πρέπει να επιλέγεται στο παράθυρο "Τύπος κινητήρα".
• Στο παράθυρο "Επιλογή κινητήρα", εκτός από τον κινητήρα πρέπει να επιλέξετε επί-

σης την κατηγορία συσκευής, την τάση ηλεκτρικού δικτύου, την τάση κινητήρα και τον
τύπο σύνδεσης. 

Όριο ρεύματος Η παράμετρος Όριο ρεύματος ρυθμίζεται κατά την έναρξη χρήσης από το παράθυρο
εφαρμογής στο 150 % IN Mot. Αυτή η τιμή πρέπει να μειωθεί ανάλογα με τη μέγιστη επι-
τρεπτή ροπή εξόδου του μειωτήρα Mamax. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Για την έναρξη χρήσης του μετατροπέα συχνότητας πρέπει να τηρείτε τις αντίστοιχες
οδηγίες λειτουργίας του και σε περίπτωση χρήσης ηλεκτρομειωτήρα τηρείτε επίσης το
εγχειρίδιο λειτουργίας του.
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Ρύθμιση παραμέτρων: Μετατροπέας συχνότητας για ηλεκτροκινητήρες της κατηγορίας 3
Μέγιστες στροφές Στο παράθυρο "Όρια συστήματος" πρέπει να περιορίσετε τις μέγιστες στροφές. Κατά τη
ρύθμιση της παραμέτρου Μέγιστες στροφές προσέξτε τα παρακάτω:
• Μέγιστες στροφές ≤ οριακές στροφές κινητήρα και
• Μέγιστες στροφές ≤ μέγιστες στροφές εισόδου μειωτήρα nemax (βλ. πινακίδα τύπου

μειωτήρα)

Αυτόματη 
προσαρμογή

Η παράμετρος Αυτόματη προσαρμογή ενεργοποιείται από την καθοδηγούμενη έναρξη
χρήσης. Μέσω αυτής της παραμέτρου, ο μετατροπέας συχνότητας ρυθμίζει αυτόματα
την παράμετρο Τιμή IxR σε κάθε ενεργοποίηση. Η χειροκίνητη αλλαγή δεν επιτρέπεται.

7.3.2 Διαδικασία έναρξης χρήσης για MOVIDRIVE® B
Κατά την έναρξη χρήσης, λαμβάνετε υπόψη τα παρακάτω σημεία:
• Το λογισμικό MOVITOOLS®-MotionStudio έκδοσης 5.70 ή νεότερης θα σας καθοδη-

γήσει κατά την έναρξη χρήσης.
• Η έναρξη χρήσης και η λειτουργία των κινητήρων της κατηγορίας 3 μπορεί να γίνει

στο σετ παραμέτρων 1 και 2.
• Κατά την πρώτη έναρξη χρήσης πρέπει να διεξάγετε πάντοτε μία πλήρη έναρξη

χρήσης.
• Στη διαμόρφωση κινητήρα επιτρέπονται μόνο οι μεμονωμένοι ηλεκτροκινητήρες.

Ως διαδικασία ελέγχου μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή "V/f" ή την επιλογή
"ανυσματικός έλεγχος".

• Η αντίστοιχη σειρά κινητήρα πρέπει να επιλέγεται στο παράθυρο "Τύπος κινητήρα".
• Στο παράθυρο "Τύπος κινητήρα SEW 1", εκτός από τον κινητήρα και την κατηγορία

συσκευής πρέπει να επιλέξετε επίσης την ονομαστική τάση κινητήρα, την ονομαστι-
κή συχνότητα κινητήρα και την τάση ηλεκτρικού δικτύου. 

• Στις δυνατότητες χρήσης μπορείτε να επιλέξετε μόνο τον "Έλεγχο στροφών" και τη
λειτουργία "Ανυψωτικό". Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες "Πέδηση
DC" ή "Λειτουργία ταχείας εκκίνησης".

Όριο ρεύματος Η παράμετρος Όριο ρεύματος ρυθμίζεται κατά την έναρξη χρήσης από το παράθυρο
παραμέτρου 1 στο 150 % IN Mot. Αυτή η τιμή πρέπει να μειωθεί ανάλογα με τη μέγιστη
επιτρεπτή ροπή εξόδου του μειωτήρα Mamax. 

Μέγιστες στροφές Στο παράθυρο παραμέτρων 2 πρέπει να περιορίσετε τις μέγιστες στροφές. Κατά τη
ρύθμιση της παραμέτρου Μέγιστες στροφές προσέξτε τα παρακάτω:
• Μέγιστες στροφές ≤ οριακές στροφές κινητήρα και
• Μέγιστες στροφές ≤ μέγιστες στροφές εισόδου μειωτήρα nemax (βλ. πινακίδα τύπου

μειωτήρα)

Αυτόματη 
προσαρμογή

Η παράμετρος Αυτόματη προσαρμογή ενεργοποιείται από την καθοδηγούμενη έναρξη
χρήσης. Μέσω αυτής της παραμέτρου, ο μετατροπέας συχνότητας ρυθμίζει αυτόματα
την παράμετρο Τιμή IxR σε κάθε ενεργοποίηση. Η χειροκίνητη αλλαγή δεν επιτρέπεται.
Πρέπει να ρυθμίζετε πάντοτε τον τρόπο λειτουργίας στη "Λειτουργία 4 τεταρτημορίων"
(παράμετρος P820 / P821).
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7.4 Αλλαγή της κατεύθυνσης εμπλοκής σε ηλεκτροκινητήρες με καστάνια 
αντεπιστροφής

7.4.1 Διάσταση "x" μετά την τοποθέτηση

[1] Καπάκι ανεμιστήρα
[2] Ανεμιστήρας
[3] Κυλινδρικός κοχλίας
[4] Δακτύλιος εγκοπής

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

[9] Μηχανισμός πολύσφηνου
[10] Ροδέλα αντιστάθμισης

6107

1243589

X

Κινητήρας Διάσταση "x" μετά την τοποθέτηση

DV(E)250 - 280 13,5 mm
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7Έναρξη χρήσης
Αλλαγή της κατεύθυνσης εμπλοκής σε ηλεκτροκινητήρες με καστάνια αντεπιστροφής
Μην εκκινείτε τον ηλεκτροκινητήρα κατά την κατεύθυνση εμπλοκής (προσέξτε τη
γωνία της φάσης κατά τη σύνδεση). Κατά την τοποθέτηση του ηλεκτροκινητήρα σε
μειωτήρες, προσέξτε τη φορά περιστροφής του τελικού άξονα και τον αριθμό των βαθ-
μίδων. Για τους σκοπούς ελέγχου, η καστάνια αντεπιστροφής μπορεί να λειτουργήσει
μια φορά στη φορά εμπλοκής με τη μισή τάση του ηλεκτροκινητήρα:

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

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

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

4. Τραβήξτε το πολύσφηνο [8] και το μηχανισμό του πολύσφηνου [9] εντελώς μέσα από
τις οπές σπειρώματος [7], περιστρέψτε τα κατά 180° και πιέστε τα και πάλι στη θέση
τους.

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

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

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

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

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος σύνθλιψης από αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα. 
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
• Πριν από την έναρξη των εργασιών, αποσυνδέστε την τάση από τον κινητήρα και,

εάν υπάρχει, από τον εξωτερικό ανεμιστήρα.
• Ασφαλίστε από τυχόν ακούσια ενεργοποίηση.
• Τηρείτε ρητά τα ακόλουθα βήματα χειρισμού!
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8 Επιθεώρηση / Συντήρηση

Επισκευές ή μετατροπές στον κινητήρα επιτρέπεται να διεξάγονται μόνο από το προ-
σωπικό συντήρησης της SEW, τα συνεργεία επισκευής ή τα εργοστάσια της SEW, που
διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία. 
Πριν τεθεί ξάνα ο κινητήρας σε λειτουργία πρέπει να εξεταστεί αν τηρούνται οι προδια-
γραφές και να γίνει η ανάλογη σήμανση επάνω στον κινητήρα ή να συνταχθεί μια αντί-
στοιχη έκθεση ελέγχου. 
Μετά από όλες τις εργασίες συντήρησης και επισκευής πρέπει να γίνεται πάντοτε ένας
έλεγχος της ασφάλειας και της λειτουργίας (θερμική προστασία).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Κίνδυνος σύνθλιψης λόγω πτώσης του ανυψωτικού μηχανήματος ή λόγω της ανεξέ-
λεγκτης συμπεριφοράς της συσκευής. 
Θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός.
• Στην περίπτωση ηλεκτρομειωτήρων ανυψωτικών γερανών, ασφαλίστε ή κατεβά-

στε το βίντσι (κίνδυνος πτώσης).
• Ασφαλίστε και/ή περιορίστε το κινούμενο μηχάνημα.
• Πριν από την έναρξη των εργασιών διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία του ηλε-

κτροκινητήρα και, εάν υπάρχει, του εξωτερικού ανεμιστήρα και λάβετε τα κατάλλη-
λα μέτρα ασφαλείας ώστε να αποφευχθεί τυχόν ακούσια επανενεργοποίηση!

• Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά μόνο γνήσια ανταλλακτικά, σύμφωνα με τον ισχύο-
ντα κατάλογο ανταλλακτικών!

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!
Οι επιφάνειες του ηλεκτροκινητήρα μπορούν να φτάσουν σε υψηλές θερμοκρασίες
κατά τη λειτουργία. 
Κίνδυνος εγκαυμάτων.
• Πριν ξεκινήσετε τις εργασίες αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει. 

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ!
Κατά τη συναρμολόγηση η θερμοκρασία περιβάλλοντος όπως επίσης και οι τσιμούχες
λαδιού δεν επιτρέπεται να είναι πιο κρύες από 0 °C, καθώς σε αυτήν την περίπτωση
ενδέχεται να παρουσιάσουν βλάβες. 

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Οι τσιμούχες θα πρέπει πριν από την τοποθέτηση να αλείφονται στο σημείο του μονω-
τικού χείλους με γράσο, βλέπε κεφάλαιο "Στοιχεία παραγγελιών για λιπαντικά και
αντιδιαβρωτικά μέσα" στις αντίστοιχες, αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας.
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Διαστήματα επιθεώρησης και συντήρησης
8.1 Διαστήματα επιθεώρησης και συντήρησης

ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΕΚΡΗΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
• Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα

κατάλογο ανταλλακτικών, διαφορετικά παύει να ισχύει η έγκριση ΕΧ του κινητήρα.
• Μετά την αντικατάσταση εξαρτημάτων του κινητήρα που σχετίζονται με την αντιε-

κρηκτική προστασία, απαιτείται ένας νέος έλεγχος.
• Φροντίστε για τη σωστή συναρμολόγηση του κινητήρα και το προσεκτικό κλείσιμο

όλων των ανοιγμάτων μετά τις εργασίες συντήρησης και επισκευής.
• Καθαρίζετε τακτικά τους κινητήρες σε περιοχές με αντιεκρηκτική προστασία. Απο-

φεύγετε κατακάθια σκόνης πάχους πάνω από 5 mm.
• Η αντιεκρηκτική προστασία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διατήρηση του βαθ-

μού προστασίας IP. Για το λόγο αυτό θα πρέπει σε όλες τις εργασίες να φροντίζετε
για τη σωστή θέση και την άρτια κατάσταση όλων των μονώσεων.

• Η αντιεκρηκτική προστασία μπορεί να διατηρηθεί μόνον όταν οι κινητήρες έχουν
συντηρηθεί σωστά.

• Κατά την εκ νέου βαφή των ηλεκτροκινητήρων ή των ηλεκτρομειωτήρων θα πρέπει
να τηρείτε τις απαιτήσεις για αποφυγή ηλεκτροστατικής φόρτισης κατά EN /
IEC 60079-0. Για το σκοπό αυτό βλ. επίσης κεφάλαιο "Βαφή" στις αντίστοιχες,
αναλυτικές οδηγίες λειτουργίας.

Συσκευή/εξάρτημα Χρονικό διάστημα Τι πρέπει να γίνει;

Κινητήρας • Κάθε 10 000 ώρες 
λειτουργίας

Επιθεωρήστε τον ηλεκτροκινητήρα:
• Ελέγξτε τα ένσφαιρα ρουλεμάν 

και αντικαταστήστε τα, εάν 
χρειάζεται

• Αντικατάσταση της τσιμούχας 
λαδιού

• Καθαρισμός των διόδων του 
αέρα ψύξης

Ηλεκτροκινητήρας με 
καστάνια αντεπιστροφής

• Αλλάξτε το γράσο χαμηλού 
ιξώδους στην καστάνια 
αντεπιστροφής

Κινητήρας • Διάφορα
(ανάλογα με τους εξωτερικούς
παράγοντες)

• Επιδιόρθωση ή ανανέωση 
επιφανειακής / αντισκωριακής 
επίστρωσης

Δίοδοι αέρα και επιφάνει-
ες του κινητήρα και, αν 
χρειάζεται, του εξωτερι-
κού ανεμιστήρα

• Διάφορα
(ανάλογα με τους εξωτερικούς
παράγοντες)

• Καθαρισμός διόδων αέρα και 
επιφανειών
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
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8 πιθεώρηση / Συντήρηση
λλαγή της πλάκας προσαρμογής
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8.2 Αλλαγή της πλάκας προσαρμογής
Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει την πλάκα προσαρμογής:

Για την προστασία από τυχόν χαλάρωση, στους ηλεκτροκινητήρες μεγέθους
DR63/eDR63 θα πρέπει να στερεώσετε τις βίδες [3] της πλάκας προσαρμογής [2] με
LOCTITE® ή κάποιο παρεμφερές υλικό.

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

259726475

[1]
[2]
[3]

Σφιγκτήρας κλωβού
Πλάκα προσαρμογής
Κοχλίες

[2]

[3]

[1]

Τύπος κινητήρα 250/280

Γράσο [g] 80
Ε
Α

Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία
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8Επιθεώρηση / Συντήρηση
Συναρμολόγηση εξωτερικού ανεμιστήρα VE
8.4 Συναρμολόγηση εξωτερικού ανεμιστήρα VE

1. Πριν από τη συναρμολόγηση του εξωτερικού ανεμιστήρα [1], ελέγξτε τον τροχό και
το μοτέρ ανεμιστήρα για τυχόν ζημιές.

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

[1]

ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Λάβετε υπόψη τις οδηγίες λειτουργίας του εξωτερικού ανεμιστήρα. 
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
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9 εχνικά στοιχεία
έγιστες επιτρεπόμενες εγκάρσιες δυνάμεις
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9 Τεχνικά στοιχεία
9.1 Μέγιστες επιτρεπόμενες εγκάρσιες δυνάμεις

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιτρεπόμενες εγκάρσιες δυνάμεις
(ανώτερη τιμή) και οι αξονικές δυνάμεις (κατώτερη τιμή) των τριφασικών ηλεκτροκινητή-
ρων με αντιεκρηκτική προστασία:

9.1.1 Μετατροπή εγκάρσιας δύναμης σε έκκεντρη άσκηση δύναμης
Όταν η δύναμη ασκείται εκτός του μέσου του ακραξονίου θα πρέπει οι επιτρεπόμενες
εγκάρσιες δυνάμεις να υπολογιστούν σύμφωνα με τους παρακάτω τύπους. Η μικρότερη
των δύο τιμών FxL (σύμφωνα με τη διάρκεια ζωής του εδράνου) και FxW (σύμφωνα με
την αντοχή του άξονα) είναι η επιτρεπόμενη τιμή της εγκάρσιας δύναμης στο σημείο x.
Λάβετε υπόψη ότι οι υπολογισμοί ισχύουν για Ma max.

FxL σύμφωνα με 
τη διάρκεια ζωής 
του εδράνου

FxW σύμφωνα 
με την αντοχή 
του άξονα

Μέγεθος
[σ.α.λ.]
Αριθμός 
πόλων

Επιτρεπόμενη εγκάρσια δύναμη FR [N]
Επιτρεπόμενη αξονική δύναμη FA [N], FA_έλξη = FA_πίεση

Μέγεθος

63 250
280

Κινητήρας με 
πέδιλο

1500
4

-
-

8000
2500

Κινητήρας με 
φλάντζα

1000
6

600
150

-
-

1500
4

500
110

9000
2600

F F
a

b x
NxL R= ×

+
[ ]

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

Εικόνα 1: Εγκάρσια δύναμη FX σε έκκεντρη εφαρμογή δύναμης

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

Τ
Μ

P
i

f
kVA

Hz

n
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9Τεχνικά στοιχεία
Επιτρεπόμενοι τύποι ένσφαιρων ρουλεμάν
Σταθερές κινητήρα 
για τη μετατροπή 
της εγκάρσιας 
δύναμης

2. Ακραξόνιο 
ηλεκτροκινητήρα

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

9.2 Επιτρεπόμενοι τύποι ένσφαιρων ρουλεμάν
9.2.1 Κατηγορία 3

Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τους εγκεκριμένους τύπους ένσφαιρων ρουλεμάν:

9.3 Ροπές σύσφιξης
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει όλες τις ροπές σύσφιξης που απαιτούνται για τη
στρέψη του κουτιού ακροδεκτών:

Μέγεθος
a

[mm]

b

[mm]

c f

[mm]

d

[mm]

l

[mm]
4 πόλων
[Nmm]

6 πόλων
[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

Τύπος κινητήρα

Ρουλεμάν Α
(τριφασικός ηλεκτροκινητήρας)

Ρουλεμάν Β
(κινητήρες με πέλματα, με φλά-

ντζα, ηλεκτρομειωτήρες)

Ηλεκτρομειωτή-
ρας

Κινητήρας με πέλμα 
και φλάντζα Τριφασικός ηλεκτροκινητήρας

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

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

Κωδικός 
υπομνήματος Βίδα Τομέας ισχύος Ροπή σύσφιξης 

σε Nm

[113] Φακοειδής βίδα συγκράτησης ράγας DR63/eDR63 3

[117] Βίδα εξαγωνικής κεφαλής γείωσης εσωτερικά DR63/eDR63 3

[123] Βίδα εξαγωνικής κεφαλής του καλύμματος 
κουτιού ακροδεκτών

DR63/eDR63 3,5

[140] Βίδα εξαγωνικής κεφαλής γείωσης εξωτερικά DR63/eDR63 3,5

[119] Βίδα εξαγωνικής κεφαλής κάτω τμήματος 
κουτιού ακροδεκτών

DVE250/280 55

[123] Βίδα εξαγωνικής κεφαλής επάνω τμήματος 
κουτιού ακροδεκτών

DVE250/280 55
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
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10 υσλειτουργίες
λάβες στον κινητήρα
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10 Δυσλειτουργίες
10.1 Βλάβες στον κινητήρα
Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση
Ο ηλεκτροκινητήρας δεν 
ξεκινά

Διακοπή στα καλώδια σύνδεσης Ελέγξτε και επισκευάστε τις συνδέσεις εάν χρειάζεται
Καμμένη ασφάλεια Αντικαταστήστε την ασφάλεια
Έχει διεγερθεί η προστασία του κινητήρα Ελέγξτε εάν έχει ρυθμιστεί σωστά η προστασία του κινη-

τήρα, επιδιορθώστε το σφάλμα
Ο διακόπτης προστασίας του ηλεκτροκινητήρα 
δεν ενεργοποιείται, σφάλμα στο σύστημα 
ελέγχου

Ελέγξτε το σύστημα ελέγχου προστασίας ηλεκτροκινητή-
ρα, επιδιορθώστε τυχόν βλάβη εάν χρειάζεται.

Ο ηλεκτροκινητήρας 
δεν ξεκινά ή ξεκινά με 
δυσκολία

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι σχεδιασμένος για 
συνδεσμολογία τριγώνου, αλλά χρησιμοποιεί-
ται με συνδεσμολογία αστέρα

Διορθώστε το κύκλωμα

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

Εξασφαλίστε καλύτερο σύστημα τροφοδοσίας. Ελέγξτε τη 
διατομή των καλωδίων σύνδεσης

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

Η ροπή δεν είναι επαρκής με συνδεσμολογία 
αστέρα

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

Πρόβλημα επαφής στο διακόπτη 
αστέρα-τριγώνου

Επιδιορθώστε το πρόβλημα

Λάθος φορά περιστροφής Ο ηλεκτροκινητήρας δεν έχει συνδεθεί σωστά Εναλλάξτε τις δύο φάσεις
Ο ηλεκτροκινητήρας βουί-
ζει και παρουσιάζει μεγά-
λη κατανάλωση ρεύματος

Ελαττωματική περιέλιξη Ο κινητήρας πρέπει να σταλεί για επισκευή σε ειδικευμένο 
συνεργείο

Ο ρότορας τρίβεται
Καίγονται οι ασφάλειες ή 
πέφτει αμέσως ο διακό-
πτης προστασίας 
ηλεκτροκινητήρα

Βραχυκύκλωμα στον αγωγό Επισκευάστε το βραχυκύκλωμα
Βραχυκύκλωμα στον ηλεκτροκινητήρα Στείλτε τον ηλεκτροκινητήρα σε ειδικευμένο συνεργείο για 

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

επισκευή
Σημαντική απώλεια 
στροφών με φορτίο

Υπερφόρτωση Μετρήστε την ισχύ, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο ηλεκτρο-
κινητήρα ή μειώστε το φορτίο εάν χρειαστεί

Πτώση τάσης Αυξήστε τις διατομές των καλωδίων σύνδεσης
Ο ηλεκτροκινητήρας θερ-
μαίνεται υπερβολικά 
(μετρήστε τη θερμοκρασία)

Υπερφόρτωση Μετρήστε την ισχύ, χρησιμοποιήστε μεγαλύτερο ηλεκτρο-
κινητήρα ή μειώστε το φορτίο εάν χρειαστεί

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

Πολύ υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος Τηρήστε την επιτρεπόμενη περιοχή θερμοκρασιών
Ο ηλεκτροκινητήρας σε συνδεσμολογία τριγώ-
νου και όχι σε συνδεσμολογία αστέρα, όπως 
προβλέπεται

Διορθώστε το κύκλωμα

Χαλαρή επαφή στα καλώδια σύνδεσης (λείπει 
μία φάση)

Επισκευάστε τη χαλαρή επαφή

Καμμένη ασφάλεια Εντοπίστε και επιδιορθώστε την αιτία (δείτε παραπάνω), 
αντικαταστήστε την ασφάλεια

Η τάση τροφοδοσίας παρουσιάζει διακυμάν-
σεις μεγαλύτερες του 5 % από την ονομαστική 
τάση του ηλεκτροκινητήρα. Υψηλότερες τάσεις 
έχουν ιδιαίτερα δυσμενείς επιπτώσεις σε ηλε-
κτροκινητήρες με περιέλιξη χαμηλών στρο-
φών, καθώς σ' αυτούς τους ηλεκτροκινητήρες 
η τιμή του ρεύματος χωρίς φορτίο είναι ήδη 
παραπλήσια με την τιμή του ονομαστικού 
ρεύματος, ακόμα κι όταν η τάση βρίσκεται 
στα κανονικά επίπεδα.

Προσαρμόστε τον ηλεκτροκινητήρα στην τάση 
τροφοδοσίας

Σημειώθηκε υπέρβαση της ονομαστικής λει-
τουργίας (S1 έως S10, DIN 57530), π.χ. λόγω 
υπερβολικά συχνής εκκίνησης

Προσαρμόστε την ονομαστική λειτουργία του ηλεκτροκι-
νητήρα σύμφωνα με τις απαιτούμενες συνθήκες λειτουρ-
γίας και·αν χρειάζεται, καλέστε έναν ειδικό για να 
προσδιορίσει ποιος είναι ο σωστός ηλεκτρομειωτήρας
Δ
Β

Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία
DR63/eDR63, DVE250/280



10Δυσλειτουργίες
Δυσλειτουργίες κατά τη λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας
10.2 Δυσλειτουργίες κατά τη λειτουργία με μετατροπέα συχνότητας
Τα συμπτώματα που περιγράφονται στην ενότητα "Προβλήματα ηλεκτροκινητήρα" μπο-
ρούν να παρουσιαστούν και κατά τη λειτουργία του ηλεκτροκινητήρα με μετατροπέα
συχνότητας. Σχετικά με τα προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν καθώς και για
τον τρόπο αντιμετώπισής τους ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας του μετατροπέα
συχνότητας.

10.3 Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
10.3.1 Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών

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

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

Τα περιστρεφόμενα εξαρτήματα δονούνται Εξαλείψτε την αιτία, πιθανώς ελλιπής ζυγοστάθμιση
Ξένα σώματα στις διόδους του αέρα ψύξης Καθαρισμός των διόδων του αέρα ψύξης

Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση

Αν χρειαστείτε τη βοήθεια του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας μας, 
παρακαλούμε δώστε τις παρακάτω πληροφορίες:
• Δεδομένα που αναγράφονται στην πινακίδα αναγνώρισης (πλήρη)
• Φύση και έκταση της βλάβης
• Χρονική στιγμή και επικρατούσες συνθήκες κατά την εμφάνιση της βλάβης
• Εκτιμώμενη αιτία
Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία 
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11 ηλώσεις συμμόρφωσης
μήμα εξυπηρέτησης πελατών
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11 Δηλώσεις συμμόρφωσης
ΥΠΟΔΕΙΞΗ
Το πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου της ΕΕ παραδίδεται μαζί με τον ηλεκτροκινη-
τήρα. Για τον αναγνωρισμένο φορέα και τις τεχνικές λεπτομέρειες ανατρέξτε στο παρε-
χόμενο πιστοποιητικό ελέγχου πρωτοτύπου της ΕΕ. 
Δ
Τ

Οδηγίες λειτουργίας – Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες με αντιεκρηκτική προστασία
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11Δηλώσεις συμμόρφωσης
Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες eDR.63 στην κατηγορία 2GD
11.1 Τριφασικοί ηλεκτροκινητήρες eDR.63 στην κατηγορία 2GD

3123013771

Δήλωση συμμόρφωσης EΕ  
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
Τόπος Ημερομηνία Τεχνικός διευθυντής  a)  b) 

 
a)  Εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη αυτής της δήλωσης στο όνομα του κατασκευαστή 
b)  Εξουσιοδοτημένος για την σύνταξη του τεχνικού φακέλου 
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11 ηλώσεις συμμόρφωσης
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