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1 Splošna navodila
1.1 Način uporabe dokumentacije

V dokumentaciji, ki je sestavni del izdelka, so opisana pomembna navodila za delovanje
in servisiranje. Dokumentacija vključuje pomembne podatke za vse osebe, ki izvajajo
montažna, namestitvena, zagonska in servisna dela na izdelku.

Dokumentacija mora biti čitljiva in dostopna. Zagotovite, da so vse osebe, ki so odgo-
vorne za delovanje sistema, ter osebe, ki samostojno delajo na sistemu, v celoti prebrale
dokumentacijo in jo razumejo. V primeru nejasnosti ali v primeru potrebe po dodatnih
informacijah se posvetujte s predstavniki podjetja SEW-EURODRIVE.

Ta dodatek k navodilom za uporabo se uporablja samo v povezavi z navodili za upo-
rabo: "Trifazni motorji in asinhroni servomotorji s protieksplozijsko zaščito" ter "Trifazni
motorji s protieksplozijsko zaščito EDR.71 – 225".

1.2 Struktura varnostnih navodil
1.2.1 Pomen opozorilnih besed

V naslednji razpredelnici je prikazan razpon in pomen opozorilnih besed za varnostna
navodila, opozorila pred poškodbo opreme in dodatna navodila.

1.2.2 Struktura varnostnih navodil po odsekih

Varnostna navodila po odsekih ne veljajo samo za poseben postopek, temveč za več
postopkov v okviru posamezne teme. Uporabljeni piktogrami lahko opozarjajo na
splošno ali specifično nevarnost.

Tukaj je prikazan primer formalne strukture varnostnih navodil po odsekih:

Opozorilna 
beseda

Pomen Posledice ob neupoštevanju

NEVARNOST! Neposredna nevarnost Smrt ali težje telesne poškodbe

OPOZORILO! Potencialna nevarna situacija Smrt ali težje telesne poškodbe

PREVIDNOST! Potencialna nevarna situacija Lažje telesne poškodbe

POZOR! Možne poškodbe opreme Poškodba na pogonskem sistemu ali 
njegovi okolici

NAVODILO ZA 
PROTIEKSPLO-
ZIJSKO ZAŠČITO

Pomembno navodilo za protiek-
splozijsko zaščito

Ukinitev protieksplozijske zaščite in iz 
tega izhajajoče nevarnosti

NAVODILO Koristno navodilo ali namig: 
Za lažjo uporabo pogonskega 
sistema.

OPOZORILNA BESEDA!
Vrsta in izvor nevarnosti.

Možna posledica (možne posledice) ob neupoštevanju.

• Ukrep(i) za preprečevanje nevarnosti.
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1.2.3 Struktura vključenih varnostnih navodil

Vključena varnostna navodila so integrirana neposredno v navodila tik pred opisom
nevarnega postopka.

Tukaj je prikazan primer formalne strukture vključenih varnostnih navodil:

•  OPOZORILNA BESEDA! Vrsta in izvor nevarnosti.

Možna posledica (možne posledice) ob neupoštevanju.

– Ukrep(i) za preprečevanje nevarnosti.

1.3 Garancijske zahteve
Upoštevanje navodil in informacij iz dokumentacije je pogoj za nemoteno delovanje in
za izpolnjevanje morebitnih garancijskih zahtev. Zato priporočamo, da pred začetkom
uporabe naprave preberete dokumentacijo! 

1.4 Izključitev odgovornosti
Upoštevanje dokumentacije je osnovni pogoj za varno delovanje trifaznih motorjev
s protieksplozijsko zaščito DR63/eDR63 in DVE250/280 ter za dosego podanih lastnosti
in delovnih značilnosti izdelkov. Podjetje SEW-EURODRIVE ne prevzema odgovornosti
za morebitne poškodbe oseb, opreme ali škode na premoženju, do katerih pride zaradi
neupoštevanja dokumentacije. Odgovornost za stvarne napake je v teh primerih
izključena.

1.5 Opomba glede avtorskih pravic
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Vse pravice pridržane.

Vsako nepooblaščeno kopiranje, predelava, razmnoževanje ali drugačna uporaba
celote ali delov dokumenta je prepovedano. 

1.6 Ime izdelka in blagovne znamke
Imena izdelkov in zaščitne znamke, omenjene v tej dokumentaciji, so blagovne znamke
oz. zaščitene blagovne znamke imetnika naslova.
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2 Varnostna navodila
Naslednja osnovna varnostna navodila so namenjena preprečevanju poškodb oseb in
opreme. Upravljavec mora zagotoviti upoštevanje in ravnanje v skladu z varnostnimi
navodili. Zagotovite, da so vse osebe, ki so odgovorne za delovanje sistema, ter osebe,
ki samostojno delajo na sistemu, v celoti prebrale dokumentacijo in jo razumejo.
V primeru nejasnosti ali v primeru potrebe po dodatnih informacijah se posvetujte
s predstavniki podjetja SEW-EURODRIVE.

2.1 Uvodne opombe
Naslednja varnostna navodila se nanašajo predvsem na uporabo naslednjih kompo-
nent: Trifazni motorji s protieksplozijsko zaščito DR63/eDR63 in DVE250/280. Pri
uporabi motornih gonil upoštevajte tudi varnostna navodila v pripadajočih navodilih za
uporabo naslednjih komponent:

• motorji

• gonilo

Upoštevajte tudi dodatna varnostna opozorila v posameznih poglavjih te dokumentacije.

2.2 Splošni podatki

Dodatne informacije so na voljo v tej dokumentaciji.

OPOZORILO!
Smrtna nevarnost ali velika nevarnost poškodbe, ker so med delovanjem lahko posa-
mezni deli motorjev in motornih gonil pod napetostjo, nekateri deli so nezaščiteni
(v primeru odprtih vtičev / priključnih omar), se premikajo ali vrtijo.

Nevarnost opeklin zaradi vročih površin

Smrt ali težje poškodbe

• Vsa dela v zvezi s prevozom, skladiščenjem, namestitvijo, montažo, priključitvijo,
zagonom, vzdrževanjem in popravili lahko izvajajo samo strokovno usposobljene
osebe.

• Pri prevozu, skladiščenju, namestitvi, montaži, priključitvi, zagonu, vzdrževanju in
popravilih obvezno upoštevajte naslednje dokumente:
– varnostne in opozorilne ploščice na motorju/motornem gonilu,
– vso pripadajočo projektno dokumentacijo, navodila za uporabo in vezalne

načrte,
– posebne predpise in zahteve v zvezi s sistemom,
– državne oz. regionalne predpise glede varnosti in preprečevanja nezgod.

• Nikoli ne namestite poškodovanih izdelkov.
• Naprave nikoli ne zaženite ali priklopite na napetost brez nameščenih zaščitnih

pokrovov ali ohišja.
• Napravo lahko uporabljate samo na pravilen način.
• Poskrbite za pravilno namestitev in upravljanje.

NAVODILO
V primeru poškodb med transportom takoj vložite reklamacijo prevozniškemu
podjetju.
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2.3 Ciljna skupina
Vsa mehanska dela lahko izvajajo samo strokovno usposobljene osebe. Strokovno
usposobljene osebe v smislu te dokumentacije so osebe, ki morajo dobro poznati
sestavne dele, namestitev, odpravljanje napak in vzdrževanje izdelka ter so strokovno
usposobljene:

• Imajo pridobljeno izobrazbo na področju mehanike (npr. kot mehaniki ali mehatro-
niki) z opravljenim zaključnim izpitom.

• So dobro seznanjene s temi navodili za uporabo.

Vsa elektrotehnična dela lahko izvajajo samo strokovno usposobljeni elektrotehniki. Ele-
ktričarji v smislu te dokumentacije so osebe, ki morajo dobro poznati električno nape-
ljavo, postopek zagona, odpravljanje napak in vzdrževanje izdelka ter so strokovno
usposobljene:

• Imajo pridobljeno izobrazbo na področju elektrotehnike (npr. kot električarji, elektro-
niki ali mehatroniki) z opravljenim zaključnim izpitom.

• So dobro seznanjene s temi navodili za uporabo.

Vsa dela na preostalih področjih, kot so transport, skladiščenje, obratovanje in odstra-
njevanje izdelkov, lahko izvajajo samo ustrezno poučene osebe.

Vse te osebe morajo nositi oblačila, ki ustrezajo njihovi dejavnosti.

2.4 Namenska uporaba
Elektromotorji s protieksplozijsko zaščito so namenjeni industrijski uporabi. 

Motorjev v primeru vgradnje v stroje ni dovoljeno zagnati (vključiti za namensko delo-
vanje), dokler ne ugotovite, da stroj ustreza zahtevam ES direktive 94/9/ES (direktiva
ATEX).

Izvedbe z zračnim hlajenjem so predvidene za temperaturo oklice od -20 °C do +40 °C
ter nadmorsko višino namestitve ≤ 1000 m n. m. Upoštevajte morebitne drugačne
podatke na imenski tablici. Pogoji na mestu delovanja morajo ustrezati podatkom na
imenski tablici.

NAVODILA ZA PROTIEKSPLOZIJSKO ZAŠČITO
• Motor lahko uporabljate samo ob izpolnjenih pogojih, opisanih v poglavju "Zagon".
• Motor lahko uporabljate s frekvenčnim pretvornikom samo, če so izpolnjene zah-

teve, ki so navedene na certifikatu o tipskem preskusu in/ali v tej dokumentaciji, ter
ob upoštevanju podatkov na imenski tablici motorja!

• V bližini ne sme biti agresivnih medijev, ki bi lahko načeli barvo in tesnila.
• Motorjev ni dovoljeno uporabljati v območjih / aplikacijah, ki povzročajo močno

naelektritev na ohišju motorja, npr. kot motor ventilatorja v notranjosti cevovoda, po
katerem se prenaša prah, ker le-ta lahko povzroči elektrostatično naelektritev laki-
ranih površin.
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2.5 Ostali veljavni dokumenti
Upoštevajte tudi naslednja navodila in dokumente:

• Priključni načrti, ki so priloženi motorju

• Navodila za uporabo frekvenčnega pretvornika pri napajanju motorja s frekvenčnim
pretvornikom

• Navodila za uporabo "Gonila s protieksplozijsko zaščito serije R..7, F..7, K..7, S..7,
SPIROPLAN® W" pri motornih gonilih

• Navodila za uporabo "Variatorska gonila VARIBLOC® s protieksplozijsko zaščito in
priborom" / "Variatorska gonila VARIMOT® s protieksplozijsko zaščito in priborom"

• Navodila za uporabo morebitno vgrajenih opcij

• Katalog "Trifazni motorji s protieksplozijsko zaščito" in/ali

• Katalog "Pogoni s protieksplozijsko zaščito"

Celotna ponudba tehnične dokumentacije je na voljo na naši spletni strani:

www.sew-eurodrive.com

2.6 Transport / skladiščenje
Takoj po prejemu preverite pošiljko glede povzročitve morebitnih poškodb med tran-
sportom. V primeru poškodb nemudoma obvestite prevozno podjetje. Morda bo
potrebno preprečiti zagon. 

Močno pritrdite transportne obroče. Zdržijo samo težo motorja/motornega gonila in jih
ne smete dodatno obremeniti. 

Vgrajeni obročni vijaki so izdelani v skladu s standardom DIN 580. Upoštevajte dovo-
ljene obremenitve in predpise iz standarda. Če ima motorno gonilo dva nosilna obroča
ali obročna vijaka, morate pri transportu uporabiti oba. V tem primeru vlečna vrv ne sme
biti napeta pod kotom, večjim od 45° – v skladu s standardom DIN 580. 

Uporabite ustrezno, pravilno dimenzionirano transportno vrv. Ponovno jih uporabite za
morebitne transporte v prihodnosti.

Če motorja / motornega gonila ne boste takoj vgradili, ga shranite v suh prostor, brez
prahu. Motorja / motornega gonila ni dovoljeno skladiščiti na prostem in na kapi ventila-
torja. Motor / motorno gonilo lahko skladiščite do 9 mesecev brez potrebnega izvajanja
posebnih ukrepov pred zagonom.

2.7 Namestitev 
Pazite na enakomerno podlago, dobro pritrditev na podnožje oz. s prirobnico in
natančno namestitev pri neposredni povezavi. Izogibajte se nastanku resonanc z vrtilno
frekvenco in dvojno omrežno frekvenco. Popustite zavoro (pri motorjih z vgrajeno
zavoro); z roko zavrtite rotor in bodite pozorni na morebitne neželene zvoke zaradi
drgnjenja. Preverite smer vrtenja v nesklopljenem stanju.

Za namestitev in odstranjevanje jermenic in sklopk uporabljajte samo ustrezne priprave
(segrevanje!); zaščitite jih z zaščitnimi pokrovi za zaščito pred dotikom. Preprečite nedo-
voljeno napetost jermena.

Po potrebi priključite potrebne cevne priključke. Na izvedbe s pokončno obrnjenim
koncem gredi namestite pokrov, ki preprečuje vpadanje tujkov v ventilator. Pokrov ne
sme ovirati prezračevanja, izhodni zrak – tudi iz sosednjih naprav – se ne sme ponovno
neposredno vsesati.

Upoštevajte opozorila v poglavju "Namestitev enote"!
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2.8 Električna priključitev
Vsa dela na zaustavljenem nizkonapetostnem stroju lahko izvajajo samo strokovno
usposobljene osebe v sproščenem stanju, zaščitenem pred nenamernim ponovnim
vklopom. To velja tudi za pomožne tokokroge (npr. grelec proti zgoščevanju v mirovanju
ali zunanji ventilator).

Stroj mora biti odklopljen od napetosti!

Prekoračitev dopustnih odstopanj po standardu EN 60034-1 (VDE 0530, del 1) – nape-
tosti za +5 %, frekvence za +2 %, tokovne krivulje, simetrije – poveča segrevanje
in vpliva na elektromagnetno združljivost. Poleg tega upoštevajte standarda
DIN IEC 60364 in EN 50110 (po potrebi upoštevajte morebitne posebnosti v vaši državi,
kot je npr. DIN VDE 0105 za Nemčijo).

Poleg splošno veljavnih predpisov za namestitev električne opreme za nizko napetost
upoštevajte tudi posebne predpise za namestitev električne opreme v eksplozijsko
nevarnem okolju (v Nemčiji: uredba o varnosti pri delovanju; EN 60079-14; EN 61241-14
in posebni predpisi in zahteve v zvezi s sistemom).

Upoštevajte podatke za priključitev in druge podatke na imenski tablici ter vezalni načrt
v priključni omari.

Priključitev mora biti izvedena tako, da zagotavlja trajno zanesljivo električno povezavo
(brez štrlečih koncev kabla); za priključitev kablov uporabite pripadajoče priključke.
Zagotovite zanesljivo priključitev zaščitnega vodnika. Ko je naprava priključena, razdalje
med deli pod električno napetostjo ter med deli pod električno napetostjo in prevodnimi
deli ne smejo preseči najmanjše vrednosti, določene v standardih DIN EN / IEC 60079-7
in -15 ter veljavnih državnih predpisih. Najmanjše vrednosti ne smejo biti nižje od vre-
dnosti v ustreznih standardih, glejte naslednjo razpredelnico:

V priključni omari ne smejo biti prisotni tujki, umazanija ali vlaga. Neuporabljene odprtine
za kabelske uvodnice ter omaro je potrebno zapreti – nepropustno za prah in vodotesno.
Zavarujte moznik pri poskusnem delovanju brez odgonskih elementov. Pred zagonom
nizkonapetostnih strojev preverite brezhibno delovanje. 

Upoštevajte opozorila v poglavju "Električna napeljava"! 

Nazivna napetost UN Razdalja za motorje kategorije 3 
(DIN EN / IEC 60079-15)

Razdalja za motorje kategorije 2 
(DIN EN / IEC 60079-7)

≤ 500 V 5 mm 8 mm

> 500 V do  ≤ 690 V 5,5 mm 10 mm
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2.9 Zagon / delovanje
Ugotovite vzroke ob spremenjenem normalnem obratovanju, npr. povišani temperaturi,
hrupu, vibracijah. Posvetujte se s predstavniki proizvajalca. Tudi med poskusnim delo-
vanjem ne izključite zaščitne opreme. Ko niste prepričani v zanesljivo delovanje, izklo-
pite motor.

V primeru močne umazanije je potrebno redno čiščenje zračnih poti.
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3 Sestavni deli motorja

3.1 Načelna sestava motorjev
Naslednja slika prikazuje primer načelne sestave za DR63/eDR63:

NAVODILO
Spodnje slike predstavljajo načelno sestavo. Uporabite jih kot pomoč pri naročanju
sestavnih delov. Možna so odstopanja v odvisnosti od velikosti in izvedbe motorja!

[1] Rotor [32] Varovalni obroč [113] Vijak z lečasto glavo [143] Vmesna plošča
[2] Varovalni obroč [35] Kapa ventilatorja [114] Nazobčana podložka [144] Vijak
[3] Moznik [36] Ventilator [115] Sponka [216] Šestroba matica
[7] Ščitnik ležaja prirobnice [41] Izravnalni obroč [116] Vezna spojka [230] Šestroba matica
[9] Zaporni vijak [42] Ščitnik ležaja na 

nepogonskem delu
[117] Vijak s šestrobo glavo [572] Tesnilo

[10] Varovalni obroč [44] Žlebati kroglični ležaj [118] Vzmetni obroč [823] Varnostna podložka
[11] Žlebati kroglični ležaj [100] Šestroba matica [123] Vijak s šestrobo glavo [829] Vijak
[12] Varovalni obroč [101] Varnostna podložka [126] Vezna spojka
[13] Vijak z valjasto glavo [103] Zatični vijak [129] Zaporni vijak
[16] Stator [104] Distančni obroč [131] Tesnilo za pokrov
[19] Vijak [106] Radialno oljno tesnilo na gredi [132] Pokrov priključne omare
[22] Vijak s šestrobo glavo [107] Škropilni obroč [134] Zaporni vijak
[30] Radialno oljno tesnilo na gredi [108] Imenska tablica [139] Vijak s šestrobo glavo
[31] Moznik [109] Zatič z zarezo [140] Vzmetni obroč

113
114

116
117

118
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Naslednja slika prikazuje primer sestave za DVE250/280:

1 Rotor, sestavljen 35 Kapa ventilatorja 128 Ozemljitvena sponka
3 Moznik 36 Ventilator 129 Zaporni vijak
7 Ščitnik ležaja prirobnice 42 Ščitnik ležaja na nepogonskem delu 134 Zaporni vijak
9 Zaporni vijak 44 Žlebati kroglični ležaj 160 Tesnilo
11 Žlebati kroglični ležaj 105 Krožnikasta vzmet 262 Sponka
16 Stator, sestavljen 108 Napisna tablica 615 Sponka
30 Radialno oljno tesnilo na gredi 111 Tesnilo 616 Sponka
32 Varovalni obroč 127 Ozemljitvena sponka 1213 Priključna plošča, komplet 

44 3530

32361691 7

105

11

108

3 42 131

134129

128

127

111

160

1213

615
262

616

X X
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3.2 Imenska tablica, oznaka tipa
3.2.1 Imenska tablica

Na naslednji sliki je prikazan primer imenske tablice za motor DVE kategorije 3GD:

3.2.2 Oznake tipov

Naslednji diagram prikazuje primer oznake tipa:

2439213579

Oznake na zgornjem robu imenske tablice so prisotne samo, če ima motor ustrezen certifikat oz. vsebuje 
ustrezne komponente.

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 

Opcija motorja z zaščito:
• Temperaturno tipalo TF
• Meritev temperature KY

Kategorija za protieksplozijsko zaščito: 
• 2G, 2GD, 3D ali 3GD

Število polov:
• 4, 6

Dolžina motorja: 
• S: kratek
• M: srednji
• L: dolg

Velikost motorja:
• 63, 250, 280

Serija motorja s kodno oznako: 
• E: Izvedba motorja z nizko porabo IE2 (DVE250/280)

Kodna oznaka za kategorijo 2 
• eDR63
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3.3 Dodatna oprema
3.3.1 Trifazni motor serije

Naslednja razpredelnica prikazuje možne izvedbe trifaznih motorjev:

3.3.2 Mehanski priključki

Naslednja razpredelnica prikazuje možne izvedbe mehanskih priključkov:

3.3.3 Temperaturno tipalo / meritev temperature

Naslednja razpredelnica prikazuje možne izvedbe temperaturne zaščite:

3.3.4 Priključitev

Naslednja razpredelnica prikazuje možne izvedbe priključkov:

3.3.5 Prezračevanje

Naslednja razpredelnica prikazuje možne izvedbe prezračevanja:

Oznaka Kategorija

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

/3D, /3GD

Motor ATEX

DVE.. ATEX motor z nizko porabo, visoko učinkovit IE2

63, 250, 280 Velikosti motorjev

S – L Dolžine:

S = kratek / M = srednji / L = dolg

LC = rotorji z bakreno kletko

4, 6 Število polov

Oznaka Kategorija Opcija

/RS /3GD Zapora povratnega hoda (samo pri omrežnem obratovanju)

Oznaka Kategorija Opcija

/TF /2G, /2GD, 

/3D, /3GD

Temperaturno tipalo (termistor oz. PTC upor)

/KY Eno tipalo KTY84 – 130

Oznaka Kategorija Vključeno v dobavni obseg

/2G, /2GD, 

/3D, /3GD

Vzmetna priključna sponka (DT14): eDR63, DR63

Priključni blok (DT13): DVE250/280

Oznaka Kategorija Opcija

/VE /3D, /3GD Zunanji ventilatorji za motorje v skladu s standardom 94/9/ES,
kategorije 3 (plin / prah): DVE250/280

/AL /2G, /2GD, 

/3D, /3GD

Kovinski ventilator: eDR63, DR63

/C Varovalni nadstrešek za kapo ventilatorja
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3.3.6 Motorji s protieksplozijsko zaščito

Naslednja razpredelnica prikazuje možne izvedbe kategorij protieksplozijske zaščite:

3.3.7 Dodatne posebne izvedbe

Naslednja razpredelnica prikazuje dodatno izvedbo:

Oznaka Opcija

/II2G Motorji v skladu z direktivo 94/9/ES, kategorije 2 (plin)

/II2GD Motorji v skladu z direktivo 94/9/ES, kategorije 2 (plin / prah)

/II3D Motorji v skladu z direktivo 94/9/ES, kategorije 3 (prah)

/II3GD Motorji v skladu z direktivo 94/9/ES, kategorije 3 (plin / prah)

Oznaka Kategorija Opcija

/2W /2G, /2GD, 

/3D, /3GD

Drugi konec gredi na motorju
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4 Namestitev enote

4.1 Pred začetkom

Pogon lahko namestite samo, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

• Podatki na imenski tablici pogona se morajo ujemati z omrežno napetostjo ali
z izhodno napetostjo frekvenčnega pretvornika

• Pogon je nepoškodovan (ni prišlo do poškodb med prevozom in skladiščenjem)

• Odstranjene so vse transportne zaščite. 

• Izpolnjene so naslednje zahteve:

– Temperatura okolice je med -20 °C in +40 °C. 

Upoštevajte, da je lahko omejeno tudi temperaturno območje pogonske enote
(glejte navodila za uporabo gonila)

Upoštevajte morebitne drugačne podatke na imenski tablici. Pogoji na mestu
delovanja morajo ustrezati podatkom na imenski tablici.

– Brez olj, kislin, plinov, hlapov, sevanja itd.

– Najvišja nadmorska višina namestitve je 1000 m.

Obvezno upoštevajte navodila iz poglavja "Električna napeljava" > "Okoljski
pogoji med delovanjem" > "Nadmorska višina namestitve".

– Upoštevajte omejitve za dajalnik

– Posebna izvedba: izvedba pogona je prilagojena pogojem okolja.

Zgoraj navedeni podatki se nanašajo na standardna naročila. Pri naročanju pogonov, ki
odstopajo od standardnih izvedb, lahko pride do odstopanja omenjenih pogojev. Za dru-
gačne pogoje si oglejte potrditev naročila. 

NAVODILO
Pri namestitvi enote obvezno upoštevajte varnostna opozorila v 2. poglavju teh navodil
za uporabo!

POZOR!

Upoštevajte pravilno vgradnjo, ki ustreza podatkom na imenski tablici!
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4.2 Dolgotrajno skladiščenje motorjev
• Po skladiščenju motorja, daljšem od enega leta, skrajšajte intervale mazanja kro-

gličnih ležajev za 10 % na leto.

• Motorje s sistemom za naknadno mazanje, ki se skladiščijo več kot 5 let, je pred
zagonom potrebno ponovno namazati. Upoštevajte podatke na tablici s podatki
o mazanju na motorju. 

• Preverite, če se je zaradi dolgotrajnega skladiščenja v motorju nabrala vlaga. V ta
namen pomerite izolacijsko upornost (pri napetosti 500 V).

Izolacijska upornost (glejte spodnjo sliko) se s temperaturo močno spreminja!
V primeru neustrezne izolacijske upornosti osušite motor.

4.2.1 Sušenje motorja

Motor ogrejte:

• z vročim zrakom ali 

• s pomočjo ločilnega transformatorja

– navitja povežite zaporedno (glejte naslednje slike)

– pomožna izmenična napetost ne sme biti višja od 10 % nominalne napetosti, tok
pa ne višji od 20 % nominalnega toka

Vezava za priključni načrt R13:

173323019

100

10

1

0,1
0 20 40 60 80

[˚C ]

[M   ]

2336250251

[1] Transformator

[1]



4Namestitev enote
Navodila za namestitev motorja

Navodila za uporabo – Trifazni motorji s protieksplozijsko zaščito DR63/eDR63, DVE250/280 19

Sušenje se zaključi, ko je presežena najmanjša dopustna izolacijska upornost.

Preverite priključno omaro, če:

• je notranjost čista in suha,

• priključki in priključni deli niso zarjaveti,

• so tesnilo in tesnilne površine v redu,

• kabelske uvodnice tesnijo, drugače jih očistite ali zamenjajte.

4.3 Navodila za namestitev motorja

• S koncev gredi na motorju povsem odstranite protikorozijsko sredstvo, morebitno
umazanijo in podobno (uporabite običajno komercialno topilo). Topilo ne sme zaiti
v ležaje ali v tesnila na gredi – možne so poškodbe materiala!

• Motorno gonilo lahko namestite samo na ravno, vzvojno togo podlago, zaščiteno
pred tresljaji.

• Zagotovite neovirano delovanje in gibljivost lastno vgrajenih protiležajev.

• Motor in gnan stroj previdno izravnajte, da se izognete nedovoljeni obremenitvi
odgonske gredi. Upoštevajte dovoljene prečne in osne obremenitve.

• Izogibajte se udarcem po konceh gredi.

PREVIDNOST!
Ostri robovi zaradi odprtega utora za moznik.

Lažja telesna poškodba.

• Moznik vstavite v utor za moznik.
• Prek gredi povlecite zaščitno cev.

PREVIDNOST!
V primeru nepravilne montaže lahko pride do poškodbe motorja.

Možne poškodbe opreme!

• Upoštevajte naslednja navodila.

POZOR!

Upoštevajte pravilno vgradnjo, ki ustreza podatkom na imenski tablici!
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• Zagotovite neoviran pretok hladilnega zraka za motor / zavorni motor ter preprečite
sesanje zraka, segretega z drugimi napravami. Pri tem upoštevajte naslednje naj-
manjše razmike:

• Dele, ki jih naknadno dogradite na gred, uravnovesite s polovičnim moznikom (gredi
motorja so uravnotežene s polovičnim moznikom).

• Če za zagon uporabljate ročico za samodejno vračanje ročne popustitve, je potrebno
ročico za delovanje ponovno odstraniti. Odlaganju ročice je namenjen nosilec na
zunanjem delu ohišja motorja.

4.3.1 Namestitev v vlažnih prostorih ali na prostem

• Za napeljavo uporabite ustrezne kabelske uvodnice v skladu z navodili za napeljavo
(po potrebi uporabite reducirne elemente).

• Priključno omaro po možnosti namestite tako, da so kabelske uvodnice obrnjene
navzdol.

• Kabelsko uvodnico dobro zatesnite.

• Pred ponovno montažo temeljito očistite tesnilne površine priključne omare in
pokrova priključne omare. Zamenjajte slaba (krhka) tesnila!

• V primeru poškodb po potrebi obnovite protikorozijsko zaščito (še posebej na tran-
sportnih obročih).

• Preverite stopnjo zaščite.

• Gred zaščitite z ustreznim korozijskim sredstvom pred korozijo.

Tip motorja h v mm

eDR63, DR63 15

DVE250
40

DVE280

h

NAVODILO
• Pri uporabi jermenic:

– Uporabljajte samo jermena, ki ne povzročajo elektrostatičnega naboja.
– Ne prekoračite največje dovoljene prečne obremenitve. Za motorje brez gonil si

oglejte poglavje "Prečne obremenitve" (→ stran 52).
• Motorji navpične izvedbe (npr. M4 / V1) imajo serijsko vgrajen varovalni nad-

strešek /C.
Na željo stranke je dobava možna tudi brez varovalnega nadstreška. V teh primerih
je pri namestitvi stroja v sistem / stroj potrebno namestiti pokrov, ki učinkovito pre-
prečuje vpadanje predmetov. Pri tem je potrebno upoštevati zahteve standardov
EN / IEC 60079-0 in EN / IEC 60079-7. Ta pokrov ne sme ovirati pretoka hladil-
nega zraka. 

• Pri obliki vgradnje z odgonsko gredjo motorja navzgor (npr. M2 / V3) je potrebno
z ustreznim pokrovom preprečiti vpadanje majhnih delov v kapo ventilatorja; glejte
tudi EN / IEC 60079-0. Ta pokrov ne sme ovirati pretoka hladilnega zraka.
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4.4 Dopustna odstopanja pri montaži

4.5 Namestitev pogonskih sestavnih delov
Pogonske sestavne dele, ki jih želite namestiti na konec gredi motorja, npr. pastorek, je
potrebno montirati s predhodnim segrevanjem, da se ne poškoduje dajalnik na samo-
stojnih motorjih.

4.6 Obračanje priključne omare
4.6.1 Priključna omara s priključno ploščo in vzvojno trdnim okvirom 

Naslednja slika prikazuje primer zgradbe priključne omare z vzvojno trdnim okvirom:

Konec gredi Prirobnica

Odstopanje premera po standardu EN 50347

• ISO j6 za Ø ≤ 28 mm
• ISO k6 za Ø ≥ 38 mm do ≤ 48 mm
• ISO m6 za Ø ≥ 55 mm
• središčna izvrtina po standardu DIN 332, 

oblika DR..

Odstopanje okvira za centriranje po standardu
EN 50347

• ISO j6 za Ø ≤ 250 mm
• ISO h6 za Ø ≥ 300 mm

K1M6 / K1M8 v aluminijasti izvedbi 
oz. izvedbi iz sive litine

K1M12S v izvedbi iz sive litine

27021600583288587

[119]

[140]

[2]

[1213][1213]

[131]
[a]

[a1]

[a2]

[113]

[119]

[117]

[140]

[111]

[123]
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Tip in število priključnih letev se razlikujeta glede na izvedbo priključne omare in opcije.

Opis postopka za obračanje priključne omare:

1. Popustite vijake [123] na pokrovu priključne omare in snemite pokrov. 

2. Odvijte pritrdilne vijake [119] priključne omare.

3. Očistite tesnilne površine na nastavku statorja, spodnjem delu in pokrovu priključne
omare.

4. Tesnili [111 in 131] preglejte glede morebitnih poškodb ter ju po potrebi zamenjajte.

5. Enoto, ki jo sestavljata priključna plošča in vzvojno trdni okvir, vzemite iz priključne
omare.

Pred dviganjem enote sprostite morebitno priključene kable.

6. Priključno omaro zavrtite v želen položaj.

7. Enoto, ki jo sestavljata priključna plošča in vzvojno trdni okvir, zavrtite enako kot pri-
ključno omaro ter jo vstavite nazaj v priključno omaro.

Oznake U1, V1 in W1 na priključni plošči morajo biti po vstavljanju ponovno usmer-
jene proti izhodom kablov.

8. Spodnji del priključne omare pritrdite z vijaki [119] in varnostnimi podložkami z nasle-
dnjimi momenti privijanja:

• EDR.71 – 132: 5 Nm [44,3 lb-in]

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

9. V skladu s spodnjo razpredelnico ponovno priključite morebitno odstranjene vodnike:

Matice na priključnih vijakih privijte z ustreznim momentom privijanja.

[2] Matica priključnega vijaka
[111] Tesnilo
[113] Pritrdilni vijaki za priključno omaro + varnostne podložke (po 4 x)
[117] Notranji ozemljitveni vijak s šestrobo glavo
[119] Pritrdilni vijaki za priključno omaro + varnostne podložke (po 4 x)
[123] Pritrdilni vijaki za pokrov priključne omare + varnostne podložke (po 4 x)
[131] Tesnilo
[140] Zunanji ozemljitveni vijak s šestrobo glavo
[a] Priključna letev 1
[a1] Vijak za opcijsko sponko / usmernik
[a2] Vijak z nizko glavo za opcijsko sponko
[b] Priključna letev 2
[1213] Komplet (1 vzvojno trdni okvir, 1 priključna plošča, 4 tulci, 2 vijaka, 2 matici)

rumena bela rjava

W2/T4 U2/T5 V2/T6

črna rdeča modra

U1/T1 V1/T2 W1/T3

NAVODILO
Po priključitvi kabli ne smejo biti prepognjeni, zviti itd.

Upoštevajte pravilno zaporedje majhnih priključnih delov, glejte poglavje "Priključitev
motorja prek priključne plošče".
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10.Pokrov priključne omare pritrdite z vijaki [123] in varnostnimi podložkami z ustreznim
momentom privijanja. Pazite na pravilno namestitev tesnila!

4.6.2 Momenti privijanja

V naslednji razpredelnici so prikazani vsi momenti privijanja, ki so potrebni za obračanje
priključne omare:

4.7 Barvanje

OPOZORILO!
Možna poškodba priključkov motorja pri vrtenju priključne plošče.

Možne poškodbe opreme.

• Za preverjanje, če se kabli niso poškodovali, je potrebno po izvedenem sesta-
vljanju preveriti izolacijo; glejte poglavje "Dolgotrajno skladiščenje motorjev"
(→ stran 18). 

Številka 
v legendi Vijak Področje veljavnosti

Moment privijanja

v Nm v lb-in

[2] Matica priključnega vijaka Vijak M6 3 26,6

Vijak M8 6 53,1

Vijak M12 15,5 137,2

[61] Vijak z lečasto glavo za opcijsko sponko EDR.71 – 225 1,8 16,0

[113] Vijak z lečasto glavo za pritrditev na tračnico EDR.71 – 132 5 44,3

[117] Notranji ozemljitveni vijak s šestrobo glavo EDR.71 – 132 4 35,4

EDR.160 25,5 225,7

EDR.180 – 225
(aluminijasta izvedba)

25,5 225,7

EDR.180 – 225
(izvedba iz sive litine)

50 442,5

[119] Vijak z lečasto glavo na priključni omari EDR.71 – 132 5 44,3

EDR.160 – 225 25,5 225,7

[123] Vijak s šestrobo glavo na pokrovu 
priključne omare

EDR.71 – 132 4 35,4

EDR.160 10,3 91,2

EDR.180 – 225
(aluminijasta izvedba)

10,3 91,2

EDR.180 – 225
(izvedba iz sive litine)

25,5 225,7

[140] Zunanji ozemljitveni vijak s šestrobo glavo EDR.71 – 225 4 35,4

[a1] Vijak za opcijsko sponko / usmernik EDR.71 – 225 1,8 16,0

[a2] Vijak z nizko glavo za opcijsko sponko EDR.71 – 225 1 8,9

NAVODILO ZA PROTIEKSPLOZIJSKO ZAŠČITO
Podjetje SEW-EURODRIVE dobavlja pogone s premazom, ki izpolnjuje zahteve glede
zaščite pred elektrostatično naelektritvijo v skladu z EN / IEC 60079-0. Pri ponovnem
barvanju motorjev oz. motornih gonil je potrebno upoštevati zahteve za preprečitev
elektrostatične naelektritve v skladu z EN / IEC 60079-0.
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5 Električna napeljava

• Pri namestitvi obvezno upoštevajte varnostna navodila iz 2. poglavja!

• Za vklop motorja uporabite vklopno stikalo razreda uporabe AC-3 po standardu
EN 60947-4-1.

• Pri napajanju motorjev s pretvorniki upoštevajte ustrezna navodila za ožičenje, ki so
priložena pretvorniku.

• Upoštevajte navodila za uporabo pretvornika.

5.1 Dodatni predpisi
Pri namestitvi električnih naprav upoštevajte splošno veljavne predpise za namestitev
električne opreme za nizko napetost (npr. DIN IEC 60364, DIN EN 50110).

5.2 Uporaba priključnih načrtov in vezalnih shem
Motor priključite po priloženem priključnem načrtu oz. načrtih, ki so priloženi motorju. Če
priključni načrt ni priložen, motorja ni dovoljeno priključiti in zagnati. Veljavne vezalne
načrte lahko dobite brezplačno pri podjetju SEW-EURODRIVE.

5.3 Preverjanje prereza žic
Preverite prerez kabla – glede na nazivni tok motorja, v skladu z veljavnimi predpisi za
napeljavo in zahtevami na mestu uporabe.

5.4 Kabelske uvodnice
Priključne omare imajo metrične navoje po standardu EN 50262 ali navojne izvrtine
z navojem NPT po standardu ANSI B1.20.1-1983. Ob dobavi so v vse izvrtine vstavljeni
zaporni čepi s protieksplozijsko zaščito.

Za doseganje pravilne kabelske uvodnice zamenjajte zaporne čepe s kabelskimi uvo-
dnicami z zaščito pred natezno obremenitvijo, ki so odobrene za uporabo v ustrezni coni
protieksplozijske zaščite. Kabelsko uvodnico izberite glede na zunanji premer uporablje-
nega kabla. Za moment privijanja kabelskih uvodnic glejte navodila za uporabo / name-
stitev oz. ES certifikat o tipskem preskusu kabelskih uvodnic. Stopnja zaščite IP za
kabelsko uvodnico mora ustrezati najmanj stopnji zaščiti IP za motor.

OPOZORILO!

Nevarnost poškodbe zaradi udara električnega toka.

Smrt ali težja poškodba!

• Upoštevajte naslednja navodila.
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Uporabljajte samo priključne uvodnice, katerih navojne glave se prilegajo v prisotne
ugrezne dele. 

V naslednji razpredelnici so prikazane velikosti ugreznih delov z ustreznimi velikostmi
vijakov:

Po končani namestitvi obvezno zatesnite vse neuporabljene kabelske uvodnice z zapor-
nimi čepi, da zagotovite stopnjo zaščite. Pri zamenjavi zapornega čepa je potrebno
ponovno vstaviti čep za protieksplozijsko zaščito. 

5.5 Izenačitev potencialov
Priključitev na sistem za izenačitev potencialov mora biti izvedena v skladu z EN 60079-14
in IEC 61241-14. Upoštevajte navodila iz poglavja "Električna napeljava" / "Izboljšava oze-
mljitve (EMC)".

5.6 Navodila za ožičenje
Pri namestitvi upoštevajte varnostna opozorila.

5.6.1 Zaščita zaščitnih elementov motorja pred motnjami

Za zaščito pred motnjami iz zaščitnih elementov motorja SEW (temperaturna tipala TF):

• Napeljite ločene oklopljene napajalne kable skupaj s kabli z impulznim tokom
v skupni kabel.

• Neoklopljenih napajalnih kablov ne napeljite skupaj s kabli z impulznim tokom
v skupni kabel.

Ugrezni del v mm Uvodnica 

19 M12 

24 M16 

30 M20

35 M25

45 M32

56 M40

64 M50

75 M63
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5.7 Posebnosti pri delovanju motorjev s frekvenčnim pretvornikom
Pri napajanju motorja s frekvenčnim pretvornikom upoštevajte ustrezna navodila za oži-
čenje, ki so priložena pretvorniku. Obvezno upoštevajte navodila iz poglavja "Načini
delovanja in mejne vrednosti" ter navodila za uporabo frekvenčnega pretvornika.

5.8 Izboljšava ozemljitve (EMC)
Za boljšo nizkoimpedančno ozemljitev pri visokih frekvencah priporočamo naslednji
način priključitve trifaznih motorjev DR/DV(E):

• DVE250 in 280: vijak M16 in 2 nazobčani podložki v odprtini obročnega vijaka

5.9 Posebnosti stikalnega načina delovanja
Pri stikalnem načinu delovanja motorjev izločite morebitne motnje, ki nastanejo pri delo-
vanju stikalnih elementov, s pravilnim načinom ožičenja. Navitja motorjev morajo imeti
vgrajeno zaščito proti motnjam v skladu z direktivo EN 60204 (električna oprema
strojev) za zaščito digitalnih in programabilnih krmilnikov. Podjetje SEW-EURODRIVE
priporoča, da na stikalne elemente, ki so glavni povzročitelj motenj ob preklopih, vgra-
dite ustrezna zaščitna vezja.

[1]
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5.10 Okoljski pogoji med delovanjem
5.10.1 Temperatura okolice

Upoštevajte temperaturno območje od -20 °C do +40 °C, v kolikor na imenski tablici ni
zapisano drugače. 

Motorji, ki so predvideni za delovanje pri višjih ali nižjih temperaturah okolice, imajo na
imenski tablici posebne oznake.

Če se motorji uporabljajo pri temperaturi okolice nad +40 °C (največ +60 °C), obvezno
uporabite kable in kabelske uvodnice, primerne za delovanje pri temperaturah ≥ 90 °C.

5.10.2 Moč motorja v odvisnosti od nadmorske višine

Na naslednjem diagramu je prikazano, za kakšen faktor fH je potrebno zmanjšati moč
motorja v odvisnosti od nadmorske višine.

Izračun se izvede po naslednji enačbi: PH = fH × PN

Tok se izračuna na naslednji način: IH = fH × IN

5.10.3 Nevarno sevanje

Motorji ne smejo biti izpostavljeni nevarnemu sevanju, npr. ionizirajočemu sevanju. Po
potrebi se posvetujte s predstavniki podjetja SEW-EURODRIVE.

5.10.4 Škodljivi plini, hlapi in prah

Motorji s protieksplozijsko zaščito ob namenski uporabi ne morejo vžgati eksplozivnih
plinov, hlapov ali prahu. Motorjev kljub temu ni dovoljeno izpostavljati plinom, hlapom ali
prahu, ki bi lahko ogrožali varnost delovanja, npr. zaradi:

• korozije,

• poškodbe protikorozijske zaščite,

• poškodbe tesnilnega sredstva itd.

Izbira tesnil Če se motor uporablja v okoljih z višjo obremenitvijo okolja, npr. s povišanimi vrednostmi
ozona, imajo motorji lahko nameščena tesnila višje kakovosti. Če niste prepričani glede
obstojnosti tesnil v zvezi z obremenitvijo okolja, se posvetujte s predstavniki podjetja
SEW-EURODRIVE.

5408843275
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5.11 Navodila za priključitev motorja

Pri priključitvi motorja upoštevajte naslednje točke:

• Preverite prerez kabla

• Pravilno povežite priključke

• Trdno privijte priključke in kable zaščitne ozemljitve

• Preverite, da priključni kabli niso stisnjeni, da ne pride do poškodb izolacije kabla 

• Upoštevajte zračne razdalje

• V priključnih omarah: preverite priključke navitij in jih po potrebi pritrdite

• Priključitev izvedite v skladu s priloženim vezalnim načrtom

• Izogibajte se štrlečim koncem kabla

• Motor priključite v skladu s predpisano smerjo vrtenja

5.12 Priključitev motorja kategorije 2G in 2GD
Pri podjetju SEW-EURODRIVE lahko hkrati s številko za naročanje motorja (glejte
poglavje "Imenska tablica" v pripadajočih podrobnih navodilih za uporabo) naročite
naslednje priključne načrte:

NAVODILO
Obvezno upoštevajte veljavni priključni načrt! Če priključni načrt ni priložen, motorja ni
dovoljeno priključiti ali zagnati. Veljavne vezalne načrte lahko dobite brezplačno pri
podjetju SEW-EURODRIVE.

NAVODILO
V priključni omari ne smejo biti prisotni tujki, umazanija ali vlaga. Neuporabljene odpr-
tine za kabelske uvodnice ter omaro je potrebno zapreti – nepropustno za prah in
vodotesno.

Serija Število polov
Pripadajoč vezalni načrt

(oznaka / številka)
X = nadomestni znak za verzijo

eDR63 4 DT14 / 08 857 X 03
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5.12.1 Priključitev motorja

Vzmetna priključna 
sponka

Pri motorjih velikosti 63 pritrdite dovodno napeljavo v vzmetne priključne sponke
v skladu s priključnim načrtom. Zaščitni vodnik pritrdite na priključek zaščitnega vodnika
tako, da sta kabelski čevelj in plastično ohišje ločena s podložko:

5.13 Priključitev motorja kategorije 3G in 3GD
Pri podjetju SEW-EURODRIVE lahko hkrati s številko za naročanje motorja (glejte
poglavje "Imenska tablica" v pripadajočih podrobnih navodilih za uporabo) naročite
naslednje priključne načrte:

5.13.1 Priključitev motorja

Motorji se dobavljajo in priključijo v različnih izvedbah glede na velikost in električno
izvedbo. Upoštevajte vrsto priključitve v spodnji razpredelnici. 

Pri priključitvi omrežne napeljave upoštevajte dovoljene zračne in plazilne razdalje.

Ö vezava Õ vezava Priključek zaščitnega 
vodnika

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14

Serija Število polov Vezava
Pripadajoč vezalni načrt

(oznaka / številka)
X = nadomestni znak za verzijo

DR63 4, 6 Ö / Õ DT14 / 08 857 X 03

DVE250/280 4 Ö / Õ DT13 / 08 798 X 06

Serija Priključitev

DR63 Priključitev motorja prek vzmetnih priključnih sponk

DVE250/280 Priključitev motorja prek priključne plošče
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Velikost 63 – vzmetna priključna sponka

Pri motorjih velikosti 63 pritrdite dovodno napeljavo v vzmetne priključne sponke
v skladu s priključnim načrtom. Zaščitni vodnik pritrdite na priključek zaščitnega vodnika
tako, da sta kabelski čevelj in plastično ohišje ločena s podložko:

Velikost 250/280 – priključna plošča

• V skladu s priloženim vezalnim načrtom

• Preverite prerez kabla

• Pravilno povežite priključke

• Trdno privijte priključke in kable zaščitne ozemljitve

• V priključnih omarah: preverite priključke navitij in jih po potrebi pritrdite

Ö vezava Õ vezava Priključek zaščitnega 
vodnika

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14

Razporeditev priključnih mostičkov pri vezavi Õ

U
1

V1

W
1

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
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Priključna omara 
za priključitev 
motorja

Motorji se dobavljajo in priključijo v različnih vrstah glede na električno izvedbo. Pri-
ključne mostiče razporedite v skladu z vezalnim načrtom in jih močno pritrdite. Upošte-
vajte momente privijanja v spodnjih razpredelnicah. 

Izvedbe, ki so natisnjene s krepko pisavo, veljajo v S1 delovanju za standardne nape-
tosti in standardne frekvence v skladu s podatki iz kataloga. Druge izvedbe imajo lahko
različne priključke, npr. druge premere priključnih vijakov in/ali drug dobavni obseg.
Izvedbe so razložene na naslednjih straneh.

Razporeditev priključnih mostičkov pri vezavi Ö

Velikost motorja DVE250/280: 

[1] Priključni mostič
[2] Priključni vijak
[3] Matica s prirobnico

[4] Priključna plošča
[5] Priključitev s strani stranke
[6] Priključitev s strani stranke z razdeljenim priključnim kablom

U
1

U
2

V2

V1

W
1

W
2

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

NAVODILO
V priključni omari ne smejo biti prisotni tujki, umazanija ali vlaga. Neuporabljene odpr-
tine za kabelske uvodnice ter omaro je potrebno zapreti, da ustreza najmanj stopnji
zaščiti IP za motor.

Velikost motorja DVE250/280

Priključni 
vijak

Moment privi-
janja šestrobe 

matice 

Priključite v 
s strani 
stranke

Izvedba Vrsta 
priključitve

Dobavni obseg PE -
priključni 

vijak

Izvedba

Ø prerez Ø

M10 10 Nm ≤ 95 mm2 3
Obročasti 
kabelski čevelj

Majhni priključni 
deli v priloženi 
vrečki

M10 5

M12 15,5 Nm ≤ 95 mm2 3
Obročasti 
kabelski čevelj

Vgrajeni priključni 
deli

M10 5
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5.14 Motorji kategorije 2G, 2GD, 3D in 3GD
5.14.1 Splošna navodila

Motorji podjetja SEW-EURODRIVE s protieksplozijsko zaščito so določeni za uporabo
v naslednjih conah:

5.14.2 Posebna oznaka "X"

Posebna oznaka "X" za številko atesta o skladnosti oz. certifikata o tipskem preskusu
pomeni, da so v certifikat vključeni posebni pogoji za varno uporabo motorjev.

5.14.3 Temperaturni razredi

Motorji so odobreni za temperaturna razreda T3 oz. T4. 

Temperaturni razred motorja izvedb 3D in 3GD je zapisan na imenski tablici oz. na
deklaraciji o skladnosti v prilogi. 

Temperaturni razred motorja izvedb 2G in 2GD je zapisan na certifikatu o tipskem pre-
skusu, ki je priložen vsakemu motorju.

1139608587

[1] Šestroba matica
[2] Podložka
[3] Ozemljitveni vodnik PE s kabelskim čevljem
[4] Nazobčana podložka
[5] Zatični vijak
[6] Priključna omara

[1]

[1]

[5]

[5]

[4]

[3]

[6]

[2]

[2]

[4]

[3]

[6]

Kategorija motorja Področje uporabe

2G Za uporabo v coni 1, ustrezajo predpisom za skupine naprav II, kategorije 2G.

2GD
Za uporabo v coni 1 ali coni 21, ustrezajo predpisom za skupine naprav II, 
kategorije 2GD.

3D Za uporabo v coni 22, ustrezajo predpisom za skupine naprav II, kategorije 3D.

3GD
Za uporabo v coni 2 ali 22, ustrezajo predpisom za skupine naprav II, kategorije 
3GD.
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5.14.4 Temperature površin

Temperatura površine motorja je zapisana na imenski tablici oz. na atestu o skladnosti
oz. certifikatu o tipskem preskusu. 

5.14.5 Zaščita pred nedovoljeno visokimi temperaturami površine

Motorji s protieksplozijsko zaščito zagotavljajo varno delovanje pri normalnih pogojih
obratovanja. V primeru preobremenitve se mora motor varno izklopiti, da se prepreči
nastanek nedovoljeno visoke temperature na površini.

Zaščita motorja se mora izvesti v skladu z odobritvijo. Pri tem razlikujemo 2 osnovni vrsti
zaščite motorja. Če so na voljo, se lahko dodajo posamezne dodatne izvedbe:

Vrste zaščite motorja Dodatna izvedba

A: Zaščitni odklopnik motorja TF

B: Temperaturno tipalo – PTC termistor 
(PTC upor: SEW oznaka TF)

–
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V naslednji razpredelnici so prikazane predpisane vrste zaščite motorja v odvisnosti od
odobritve:

Dovoljeni načini delovanja, odvisni od zaščite motorja, so opisani v poglavju "Dovoljeni
načini delovanja". V zavornih motorjih kategorij 3D in 3GD podjetja SEW-EURODRIVE
so tovarniško vgrajeni PTC termistorji (TF).

5.14.6 Zaščita izključno z zaščitnim odklopnikom motorja

Pri namestitvi zaščitnega odklopnika motorja upoštevajte spodaj zapisana pravila po
standardu EN 60947:

• Pri kategorijah 2G in 2GD: Pri razmerju tokov ob zagonu IA/IN, ki je zapisano na
imenski tablici, mora biti odzivni čas zaščitnega odklopnika motorja krajši od časa
ogrevanja motorja tE.

• V primeru izpada ene faze napetosti mora zaščitni odklopnik takoj izklopiti vse fazne
napetosti.

• Zaščitni odklopnik mora biti odobren s strani pooblaščene ustanove in označen
z ustrezno oznako za protieksplozijsko zaščito.

• Zaščitni odklopnik mora biti nastavljen na vrednost nazivnega toka motorja (na
imenski tablici). Pri kategorijah 2G in 2GD je dopustni nazivni tok motorja poleg tega
zapisan na certifikatu o tipskem preskusu.

5.14.7 Zaščita izključno s PTC termistorjem (TF)

PTC termistor morate preveriti z ustrezno pripravo. Pri tem upoštevajte veljavne pred-
pise za napeljavo.

Temperaturno tipalo je PTC termistor, ki je izdelan v skladu s standardom DIN 44082.

Merjenje upornosti (merilni instrument z U ≤ 2,5 V ali I < 1 mA):

• Normalne izmerjene vrednosti so: 20 – 500 Ω, toplotna upornost > 4000 Ω 

PTC termistor (TF) je potreben za vzdrževanje zanesljive izolacije in za termični nadzor.

Vrednotenje nadzora temperature se mora aktivirati v povezavi z merilnim krogom
s temperaturnim tipalom, pri previsoki temperaturi pa se mora obvezno vključiti.

Kategorija 2 (2GD / Gb Db ali 2G / Gb) 3 (3GD / Gc Dc ali 3G / Dc)

Delovanje:
Omrežna 
napetost 

Frekvenčni 
pretvornik 

Omrežna 
napetost 

• Frekvenčni 
pretvornik 

• Počasen 
zagon

Impulzno

Oznaka 
(glejte imensko tablico):

Čas Te Čas Te – – –

Zaščita motorja z: A B A B B

PREVIDNOST!
Poškodba temperaturnega tipala zaradi visoke napetosti. 

Temperaturno tipalo se lahko uniči.

• Ne priključite napetosti > 30 V. 
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5.14.8 Zaščita motorja z zaščitnim odklopnikom in dodatnim PTC termistorjem

Veljajo vsi pogoji, ki veljajo za zaščito izključno z zaščitnim odklopnikom motorja.
Zaščita s PTC termistorjem (TF) predstavlja samo dodatni zaščitni ukrep in ne vpliva na
odobritev za delovanje pri okoljskih pogojih z nevarnostjo eksplozije.

5.15 Dodatna oprema
Dodatno opremo priključite po priloženem priključnem načrtu oz. načrtih, ki so priloženi
motorju. Če priključni načrt ni priložen, dodatne opreme ni dovoljeno priključiti in
zagnati. Veljavne vezalne načrte lahko dobite brezplačno pri podjetju SEW-EURO-
DRIVE. 

V nadaljevanju navedena dodatna oprema se uporablja v odvisnosti od kategorije; glejte
naslednjo razpredelnico:

5.15.1 Temperaturno tipalo /TF

Temperaturno tipalo je PTC termistor, ki je izdelan v skladu s standardom DIN 44082.

Merjenje upornosti (merilni instrument z U ≤ 2,5 V ali I < 1 mA):

• Normalne izmerjene vrednosti so: 20 – 500 Ω, toplotna upornost > 4000 Ω 

Ko je za termični nadzor uporabljeno temperaturno tipalo, mora biti za vzdrževanje
zanesljive izolacije tokokroga temperaturnega tipala vključeno vrednotenje. Pri previ-
soki temperaturi se mora obvezno vključiti termična zaščitna funkcija.

Če je za temperaturno tipalo TF prisotna 2. priključna omara, je potrebno temperaturno
tipalo priključiti v tej omari.

Pri priključitvi temperaturnega tipala TF obvezno upoštevajte priložen priključni načrt.
Če priključni načrt ni priložen, ga lahko dobite brezplačno pri podjetju SEW-
EURODRIVE.

NAVODILO
Pri postopku zagona preverite, če odziv nadzorne naprave pripelje do pravilnega
izklopa pogona.

Dodatna oprema Kategorija 2 Kategorija 3

Temperaturno tipalo /TF x x

Zunanji ventilator /VE – x

POZOR!
Uničenje temperaturnega tipala zaradi pregrevanja.

Možna poškodba pogonskega sistema.

• Na temperaturno tipalo TF ne napeljite napetosti > 30 V.

NAVODILO
Na temperaturno tipalo TF ne smejo priti napetosti > 30 V!
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Na spodnji sliki je prikazana karakteristična krivulja tipala TF glede na nazivno tempe-
raturo proženja (tukaj imenovana TNF).

5.15.2 Zunanji ventilator /VE

Motorji kategorije II3D in II3GD imajo lahko dodatno vgrajen zunanji ventilator. Navodila
za priključitev in varno delovanje so na voljo v navodilih za uporabo zunanjega ventila-
torja VE. 

Zunanji ventilatorji V niso dovoljeni za delovanje s trifaznimi motorji s protieksplozijsko
zaščito EDR..

5.15.3 Grelec motorja v mirovanju za motorje kategorije II3D

V primeru uporabe motorjev s protieksplozijsko zaščito pri temperaturah okolice
pod -20 °C je potrebno uporabiti grelec proti zgoščevanju v mirovanju. 

Nad -20 °C lahko v primerih, pri katerih lahko pride do kondenza, opcijsko uporabite
grelec proti zgoščevanju v mirovanju.

Pri priključitvi grelca proti zgoščevanju v mirovanju upoštevajte dopustno priključno
napetost za grelni trak v skladu s podatki na imenski tablici motorja ter priključnim
načrtom motorja.

Poleg tega upoštevajte, da grelnega traku ni dovoljeno priključiti, dokler je vključen
motor.
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6 Načini delovanja in mejne vrednosti
6.1 Dovoljeni načini delovanja

6.1.1 Dovoljena napetostna obremenitev pri delovanju s frekvenčnim pretvornikom

Delovanje motorjev SEW s frekvenčnimi pretvorniki je dovoljeno, če na sponkah motorja
niso presežene impulzne napetosti, prikazane na naslednji sliki:

Tip motorja in 
kategorija 
naprave

Za zaščito pred nedovoljeno 
visokimi temperaturami se 
uporablja

Dovoljeni način delovanja

eDR63
II2G
II2D
II2GD

Zaščitni odklopnik motorja
• S1
• Počasen zagon ni možen1)

1) Do počasnega zagona pride, če se v času utekanja izklopi pravilno izbran zaščitni odklopnik motorja,
nastavljen za normalne pogoje obratovanja. Običajno do tega pride, če čas utekanja preseže 1,7-kratno
vrednost časa tE.

Zaščitni odklopnik in PTC 
termistor (TF)

• S1
• Počasen zagon ni možen1)

DR63
DVE250/280
II3GD/II3D

Zaščitni odklopnik motorja
• S1
• Počasen zagon ni možen1)

PTC termistor (TF)

• S1
• Počasen zagon1)

• Delovanje frekvenčnega pretvornika v skladu 
s podatki 

• Z enotami za počasen zagon

[A] Dovoljena impulzna napetost ULL v V
[B] Dvižni čas v µs
[1] Dovoljena impulzna napetost
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[1]

NAVODILO ZA PROTIEKSPLOZIJSKO ZAŠČITO
Pri delovanju na IT sistemu se ne sme preseči najvišja dovoljena fazna napetost
1200 V – niti v primeru napake. 

NAVODILO ZA PROTIEKSPLOZIJSKO ZAŠČITO
Če je dovoljena impulzna napetost presežena, je potrebno uporabiti ustrezne ukrepe.
Za dodatne informacije se posvetujte s proizvajalcem frekvenčnega pretvornika.
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Frekvenčni pretvorniki podjetja SEW-EURODRIVE

Pri uporabi frekvenčnih pretvornikov podjetja SEW-EURODRIVE in pri omrežnih nape-
tostih do 500 V je potrebno upoštevati največje dovoljene mejne vrednosti motorjev. 

Največja dovoljena dolžina kabla motorja je 100 m. 

Vedno je potrebno načrtovati zavorni upor in izvesti postopek 4-kvadrantnega zagona.
Na ta način preprečite, da napetost vmesnega tokokrog v primeru napake 1-kvadran-
tnega delovanja naraste na nedopustno vrednost. Zunanjih komponent, npr. izhodne
dušilke, ni dovoljeno uporabiti.

Regenerativno 
napajanje

Uporaba modula za regenerativno napajanje podjetja MOVIDRIVE® z za to potrebnimi
opcijami je možna brez omejitev. Regenerativno napajanje preprečuje visoko napetost
vmesnega tokokroga in s tem prekoračitev največjih dovoljenih mejnih vrednosti.

Frekvenčni pretvorniki drugih proizvajalcev

Če s frekvenčnimi pretvorniki drugih proizvajalcev ni možno upoštevati največjih dovo-
ljenih mejnih vrednosti, je potrebno uporabiti ustrezne ukrepe. Za dodatne informacije
se posvetujte s proizvajalcem frekvenčnega pretvornika.

IT sistem V IT sistemu se lahko prezre napaka izolacije med fazo in ozemljitvijo. Zemeljski stik na
motorju lahko v regenerativnem delovanju povzroči prekoračitev največje dovoljene
mejne vrednosti fazne napetosti 1200 V. Za učinkovito preprečitev tega učinka je
potrebno med frekvenčni pretvornik in motor namestiti ustrezne zaščitne pripomočke.
V em primeru se med frekvenčni pretvornik in motor običajno namesti filter sinusnega
signala. Za podrobne informacije o izbiri komponent in njihovi povezavi se posvetujte
s proizvajalcem frekvenčnega pretvornika.

NAVODILO
Največja dovoljena nominalna napetost motorja pri delovanju s frekvenčnimi pretvor-
niki je 500 V.
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6.2 Uporaba

6.2.1 Motorji kategorije 2G in 2GD

V ta namen potrebni podatki so navedeni na imenski tablici.

NAVODILA ZA PROTIEKSPLOZIJSKO ZAŠČITO
• Delovanje več motorjev na enem frekvenčnem pretvorniku ni dovoljeno.

• Za preprečitev nedovoljenega pregrevanja motorja je potrebno načrtovati napetost
na priključni plošči motorja.

• Prenizka napetost motorja (podkompenzacija) povzroči povečan zdrs, posledica je
močnejše segrevanje v rotorju motorja. 

• Delovanje na frekvenčnem pretvorniku povzroči pri enaki mehanski obremenitvi
večje segrevanje motorja zaradi višjih harmonskih komponent toka in napetosti.

NAVODILA ZA PROTIEKSPLOZIJSKO ZAŠČITO
• Delovanje frekvenčnega pretvornika je dovoljeno samo za motorje, ki so v skladu

z ES certifikatom o tipskem preskusu potrjeni za ta način delovanja.

• Za zagon je potrebno zagotoviti, da napetost motorja ustreza podatkom ES certifi-
kata o tipskem preskusu.
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6.3 Varno delovanje motorjev kategorije 3
Načrtovanje je osnovni pogoj za varno delovanje motorjev s protieksplozijsko zaščito.
Pri tem je potrebno upoštevati naslednje točke:

• Upoštevajte mejno termično karakteristično krivuljo vrtilnega momenta

• Upoštevajte mejno vrednost dinamičnega vrtilnega momenta

• Upoštevajte mejno frekvenco motorja

• Izberite ustrezen frekvenčni pretvornik

• Preverite obremenitev s prečno silo in osno obremenitev gredi motorja na samo-
stojnih motorjih

• Upoštevajte največje vhodno število vrtljajev gonila, glejte nemax na imenski tablici

• Upoštevajte največji izhodni vrtilni moment gonila, glejte Mamax na imenski tablici

6.3.1 Največji dovoljeni vrtilni momenti

Mejna termična karakteristična krivulja vrtilnega momenta prikazuje največje dovoljene
vrtilne momente, s katerimi lahko motor trajno deluje. 

Vrednosti so lahko presežene za kratek čas, če je efektivna vrednost delovne točke pod
termično karakteristično krivuljo.

Najvišja vrednost dinamičnega vrtilnega momenta motorjev kategorije 3 ne sme preseči
200 % vrednosti MN.

Najvišje 
dovoljene 
frekvence

Obvezno upoštevajte najvišje frekvence iz razpredelnice možnih kombinacij motorjev in
frekvenčnih pretvornikov. Teh vrednosti ni dovoljeno preseči.

Izbira 
frekvenčnega 
pretvornika

Pri izbiri pravilnega frekvenčnega pretvornika upoštevajte razpredelnico v poglavju
"Kombinacija motorja in pretvornika: MOVIDRIVE® in MOVITRAC®".

6.3.2 Kombinacija motorja in pretvornika: MOVIDRIVE® in MOVITRAC®

Tip motorja II3GD Vezava motorja Õ Vezava motorja Ö 

PFP [kW] nmax
[1/min]

PFP [kW] nmax
[1/min]

DR63S4  0,251)

1) Samo 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) Vrednosti v oklepajih: opcija

3) Samo MOVIDRIVE® B

2500

DVE280S4 75 2100 (110)2), 1323) 2500
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6.3.3 Mejne termične karakteristične krivulje – kategorija 3GD

Mejne termične 
karakteristične 
krivulje vrtilnega 
momenta 

Mejna termična karakteristična krivulja vrtilnega momenta pri delovanju s frekvenčnim
pretvornikom za 4-polne trifazne motorje in trifazne zavorne motorje v vezavi Ö:

Mejna termična karakteristična krivulja vrtilnega momenta pri delovanju s frekvenčnim
pretvornikom za 4-polne trifazne motorje in trifazne zavorne motorje v vezavi Õ:

[1] Mejna karakteristična krivulja 104 Hz
[2] Mejna karakteristična krivulja 87 Hz

[1] Mejna karakteristična krivulja 60 Hz
[2] Mejna karakteristična krivulja 50 Hz
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6.3.4 Navodila za varno delovanje

Splošni podatki Frekvenčni pretvornik namestite zunaj eksplozijsko nevarnega območja. 

Termična zaščita 
motorja

Za preprečevanje prekoračitve dovoljene mejne temperature pri delovanju s pretvor-
nikom so dovoljeni samo motorji, ki imajo vgrajen PTC termistor (TF). Termistor pred-
hodno ovrednotite. 

Motorji, ki so primerni za delovanje s frekvenčnimi pretvorniki, imajo dodatno imensko
tablico frekvenčnega pretvornika. 

EMC ukrepi Za frekvenčne pretvornike serij MOVIDRIVE® in MOVITRAC® so dovoljene naslednje
komponente:

• Omrežni filtri serije NF...-...

• Izhodne dušilke serije HD...

• Izhodni filter (filter sinusnega signala) HF..

Pri uporabi izhodnega filtra je potrebno upoštevati padec napetosti na filtru. 

Gonilo Pri nastavljanju parametrov motornih gonil, krmiljenih s frekvenčnimi pretvorniki, je
potrebno upoštevati karakteristične vrednosti gonila nemax in Mamax.

6.4 Enote za počasen zagon
Uporaba enot za počasen zagon je pri motorjih kategorije 3 dovoljena, če imajo motorji
vgrajeno temperaturno tipalo in so izpolnjeni pogoji v skladu z EN 60079-14. Med
postopkom zagona je potrebno preveriti in dokumentirati učinkovitost nadzora tempera-
ture in pravilen zagon motorja. Ko se sproži zaščitna naprava, se mora motor odklopiti
iz električnega napajalnega omrežja.

P
i

f
kVA

Hz

n



7Zagon
Pred zagonom

Navodila za uporabo – Trifazni motorji s protieksplozijsko zaščito DR63/eDR63, DVE250/280 43

7 Zagon

• Za vklop motorja uporabite preklopne kontakte razreda uporabe AC-3 po standardu
EN 60947-4-1.

• Pri napajanju motorjev s pretvorniki upoštevajte ustrezna navodila za ožičenje, ki so
priložena pretvorniku.

• Upoštevajte navodila za uporabo pretvornika.

7.1 Pred zagonom
Pred zagonom se prepričajte, da:

• je pogon nepoškodovan in neoviran,

• ste po daljšem skladiščenju izvedli ukrepe, ki so opisani v poglavju "Pripravljalna
dela",

• so vse povezave pravilne,

• je smer vrtenja motorja oz. motornega gonila pravilna,

– (desna smer vrtenja motorja: U, V, W proti L1, L2, L3)

• so vsi zaščitni pokrovi pravilno pritrjeni

• so vključene vse enote za zaščito motorja in nastavljene na nominalni tok motorja,

• je v primeru pogona dvigala uporabljeno samodejno vračanje ročne popustitve
zavore,

• ni nobenih drugih možnih izvorov nevarnosti.

NAVODILO
• Zagon in delovanje motorjev lahko izvajajo samo strokovno usposobljene

osebe ob upoštevanju veljavnih predpisov iz varstva pri delu in podatkov
v teh navodilih za uporabo.

OPOZORILO!
Nevarnost poškodbe zaradi udara električnega toka.

Smrt ali težja poškodba!

Upoštevajte naslednja navodila.

PREVIDNOST!
Površina pogona lahko med delovanjem doseže visoke temperature. 

Nevarnost opeklin.

• Pred začetkom del počakajte, da se motor ohladi. 

POZOR!
Na pretvorniku omejite najvišje število vrtljajev in tokovno mejo. Navodila za postopek
nastavitve so na voljo v dokumentaciji pretvornika.
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7.2 Med zagonom
Med zagonom preverite, da:

• motor pravilno deluje (brez preobremenitve, nihanja števila vrtljajev, glasnega hrupa
itd.),

• je nastavljen pravilen zavorni moment glede na vrsto uporabe (glejte poglavje
"Tehnični podatki")

Dodatne informacije v primeru težav so na voljo v poglavju "Motnje v obratovanju".

7.3 Nastavitev parametrov: Frekvenčni pretvorniki za motorje kategorije 3

7.3.1 Postopek zagona za MOVITRAC® B

Pri postopku zagona upoštevajte naslednje točke:

• Za voden postopek zagona uporabite program MOVITOOLS-MotionStudio,
verzijo 5.70 ali višjo.

• Zagon in delovanje motorjev kategorije 3 je možen s kompletoma parametrov 1 in 2. 

• V konfiguraciji sistema so dovoljeni samo posamezni pogoni. 

• Za postopek regulacije se lahko nastavi tako "V/f" kot tudi "vektorsko krmiljenje".

• Pri izbiri aplikacije je možno krmiljenje števila vrtljajev in uporaba za dvigala. Opcij
"DC zavora" ali "Funkcija hitrega zagona" ni dovoljeno uporabiti.

• Način delovanja je potrebno vedno nastaviti na "4-kvadrantno delovanje".

• Ustrezno serijo motorja lahko izberete v oknu "Tip motorja".

• V oknu "Izbira motorja" lahko poleg motorja izberete še kategorijo naprave, omrežno
napetost, napetost motorja in način vezave. 

Tokovna meja Parameter Tokovna meja se skozi voden postopek zagona v uporabniškem oknu
nastavi na 150 % IN mot. Ta vrednost mora biti zmanjšana v skladu z največjim dopu-
stnim izhodnim momentom na gonilu Mamax. 

NAVODILO
Za zagon frekvenčnih pretvornikov upoštevajte ustrezna navodila za uporabo, pri
motornih gonilih pa še navodila za uporabo gonila.
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Najvišje število 
vrtljajev

V oknu "Omejitve sistema" je potrebno omejiti najvišje število vrtljajev motorja. Pri nasta-
vitvi parametra Najvišje število vrtljajev upoštevajte naslednji točki:

• Najvišje število vrtljajev ≤ mejno število vrtljajev motorja in

• Najvišje število vrtljajev ≤ najvišje vhodno število vrtljajev gonila nemax (glejte
imensko tablico gonila)

Samodejna 
izravnava

Parameter Samodejna izravnava se aktivira med postopkom vodenega zagona. Fre-
kvenčni pretvornik tako pri vsaki sprostitvi samodejno nastavi parameter Vrednost IxR.
Ročno spreminjanje ni dovoljeno.

7.3.2 Postopek zagona za MOVIDRIVE® B

Pri postopku zagona upoštevajte naslednje točke:

• Za voden postopek zagona uporabite program MOVITOOLS-MotionStudio,
verzijo 5.70 ali višjo.

• Zagon in delovanje motorjev kategorije 3 je možen s kompletoma parametrov 1 in 2.

• Pri prvem zagonu je potrebno vedno izvesti popoln postopek zagona.

• V konfiguraciji motorja so dovoljeni samo posamezni pogoni. Za postopek regulacije
se lahko nastavi tako "V/f" kot tudi "vektorsko krmiljenje".

• Ustrezno serijo motorja lahko izberete v oknu "Tip motorja".

• V oknu "SEW tip motorja 1" lahko poleg motorja s kategorijo naprave izberete še
nazivno napetost motorja, nazivno frekvenco motorja in omrežno napetost. 

• Za možna načina uporabe lahko izberete samo "Krmiljenje števila vrtljajev" in
funkcijo "Dvigalo". Funkcij "DC zavora" ali "Funkcija hitrega zagona" ni dovoljeno
uporabiti.

Tokovna meja Parameter Tokovna meja se skozi voden postopek zagona v oknu parametrov 1 nastavi
na 150 % IN mot. Ta vrednost mora biti zmanjšana v skladu z največjim dopustnim izho-
dnim momentom na gonilu Mamax. 

Najvišje število 
vrtljajev

V oknu parametrov 2 je potrebno omejiti najvišje število vrtljajev motorja. Pri nastavitvi
parametra Najvišje število vrtljajev upoštevajte naslednji točki:

• Najvišje število vrtljajev ≤ mejno število vrtljajev motorja in

• Najvišje število vrtljajev ≤ najvišje vhodno število vrtljajev gonila nemax (glejte
imensko tablico gonila)

Samodejna 
izravnava

Parameter Samodejna izravnava se aktivira med postopkom vodenega zagona. Fre-
kvenčni pretvornik tako pri vsaki sprostitvi samodejno nastavi parameter Vrednost IxR.
Ročno spreminjanje ni dovoljeno.

Način delovanja je potrebno vedno nastaviti na "4-kvadrantno delovanje" (parametra
P820 / P821).

00
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7.4 Spreminjanje zaporne smeri motorjev z zaporo povratnega hoda

7.4.1 Dimenzija "x" po vgradnji

[1] Kapa ventilatorja
[2] Ventilator
[3] Vijak z valjasto glavo
[4] V obroč

[5] Klobučevinast obroč
[6] Varovalni obroč
[7] Navojna izvrtina
[8] Pogonski zobnik

[9] Klinasti okvir
[10] Izravnalni obroč

6107

1243589

X

Motor Dimenzija "x" po vgradnji

DV(E)250 – 280 13,5 mm
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Ne zaganjajte motorjev v zaporni smeri (pri priključitvi upoštevajte fazno razpore-
ditev). Pri vgradnji motorja na gonilo upoštevajte smer vrtenja zunanjega dela gredi in
število stopenj. Kontrola povratne zapore se lahko enkrat izvede v zaporni smeri s polo-
vično napetostjo motorja:

1. Odstranite kapo ventilatorja [1], ventilator [2] ter vijake [3].

2. Odstranite V obroč [4] in tesnilno prirobnico s klobučevinastim obročem [5] (prestre-
zite mast za nadaljnjo uporabo).

3. Odstranite varnostno objemko [6] (ne pri izvedbi DT71/80) ter pri izvedbi
DV(E)132M-160M odstranite še izravnalne obroče [10].

4. Izvlecite pogonski zobnik [8] s klinastim verižnim elementom [9] skozi vijačne izvrtine
[7], ga zasučite za 180° in vstavite nazaj na svoje mesto.

5. Ponovno napolnite mast.

6. Pomembno: zaradi nevarnosti poškodbe ne pritiskajte premočno in ne udar-
jajte po klinastem okviru!

7. V času vstavljanja – tik preden klinasti okvir prodre zunanji varovalni obroč – počasi
zasučite gred rotorja v smeri vrtenja. Tako omogočite lažje vstavljanje okvira
v zunanji obroč.

8. Namestite preostale dele povratne zapore v obratnem zaporedju od 4. do 2. točke.
Za namestitev V obroča [4] upoštevajte dimenzijo "x".

OPOZORILO!
Nevarnost priščipnjenja zaradi nenamernega zagona pogona. 

Smrt ali težje poškodbe.

• Pred začetkom del odklopite napetost z motorja in z zunanjega ventilatorja (če je
vgrajen).

• Zavarujte jih pred nenamernim vklopom.
• Dosledno upoštevajte naslednje postopke!

00
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8 Servis in vzdrževanje

Popravila in spremembe na motorjih lahko izvajajo samo serviserji podjetja SEW, ser-
visne delavnice ali podjetja s potrebnim ustreznim znanjem. 

Pred ponovnim zagonom motorja je potrebno preveriti skladnost s predpisi ter jih potrditi
z oznako na motorju oz. z izdajo poročila o preskusu. 

Po vseh servisnih in vzdrževalnih delih vedno preverite varnostne funkcije in pravilnost
delovanja (termična zaščita).

OPOZORILO!
Nevarnost priščipnjenja zaradi padanja dvigala oz. nenadzorovanega delovanja
naprave. 

Smrt ali težje poškodbe.

• Zavarujte pogone za dvigala ali jih spustite (nevarnost padanja).
• Zavarujte in/ali zaščitite gnani stroj pred možnostjo dotika.
• Pred začetkom vseh del odklopite napetost z motorja in zunanjega ventilatorja, če

je vgrajen, ter ju zavarujte pred nenamernim ponovnim vklopom!
• Uporabljajte izključno originalne nadomestne dele, ki ustrezajo veljavnemu

seznamu sestavnih delov!

PREVIDNOST!
Površina pogona lahko med delovanjem doseže visoke temperature. 

Nevarnost opeklin.

• Pred začetkom del počakajte, da se motor ohladi. 

PREVIDNOST!
Najnižja vrednost temperature okolice ter radialnih oljnih tesnil na gredi pri montaži ne
sme pasti pod 0 °C. Radialna oljna tesnila se lahko v nasprotnem primeru poškodujejo. 

NAVODILO
Pred montažo nanesite mazivo na radialno oljno tesnilo na ustju, glejte poglavje
"Podatki za naročanje maziv in protikorozijskih sredstev" v pripadajočih podrobnih
navodilih za uporabo.
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8.1 Intervali servisnih in vzdrževalnih del

NAVODILA ZA PROTIEKSPLOZIJSKO ZAŠČITO
• Uporabljajte samo originalne rezervne dele, ki ustrezajo veljavnemu seznamu

sestavnih delov, kajti v nasprotnem primeru preneha odobritev za delovanje
motorjev v eksplozivno nevarnem okolju.

• Po zamenjavi sestavnih delov motorja, ki so povezani s protieksplozijsko zaščito,
izvedite ponovno preverjanje.

• Ob zaključku servisnih in vzdrževalnih del pazite na pravilno sestavljanje motorja
in na natančno zatesnitev vseh odprtin.

• Redno čistite motorje v območjih s protieksplozijsko zaščito. Največja debelina
prahu ne sme preseči 5 mm.

• Protieksplozijska zaščita je v veliki meri odvisna od ohranjanja stopnje zaščite IP.
Zato pri vseh delih pazite na pravilno namestitev in brezhibno stanje vseh tesnil.

• Protieksplozijska zaščita je zagotovljena samo ob pravilno vzdrževanih motorjih.

• Pri ponovnem barvanju motorjev oz. motornih gonil je potrebno upoštevati zahteve
za preprečitev elektrostatične naelektritve v skladu z EN / IEC 60079-0; oglejte si
tudi poglavje "Barvanje" v pripadajočih podrobnih navodilih za uporabo.

Naprava/sestavni del Časovni interval Kaj je potrebno narediti?

Motor • Na vsakih 
10.000 obratovalnih ur

Preglejte motor:
• Preverite kroglične ležaje in jih 

po potrebi zamenjajte
• Zamenjajte radialno oljno tesnilo 

na gredi
• Očistite zračne poti

Motor z zaporo 
povratnega hoda

• Zamenjajte mazivo zapore 
povratnega hoda

Pogon • Različno
(odvisno od zunanjih vplivov)

• Popravite ali obnovite povr-
šinsko/protikorozijsko zaščito

Zračne poti in površine 
motorja in po potrebi 
zunanjega ventilatorja

• Različno
(odvisno od zunanjih vplivov)

• Očistite zračne poti in površine
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8.2 Menjava vmesne plošče
Naslednja slika prikazuje vmesno ploščo:

Za zaščito pred popuščanjem je pri motorjih velikosti DR63/eDR63 potrebno zavarovati
vijake [3] za pritrditev vmesne plošče [2]. Uporabite LOCTITE® ali podobno sredstvo.

8.3 Mazanje zapore povratnega hoda
Zapora povratnega hoda je tovarniško namazana in zaščitena z mazivom nizke visko-
znosti s protikorozijsko zaščito Mobil LBZ. Če želite uporabiti drugo mazivo, mora ustre-
zati NLGI razredu 00/000 z osnovno viskoznostjo 42 mm2/s pri 40 °C na osnovi litijeve
masti in mineralnih olj. Temperaturno območje delovanja je od –50 °C do +90 °C.
V spodnji tabeli so zapisane potrebne količine masti.

259726475

[1]
[2]
[3]

Vzmetna priključna sponka
Vmesna plošča
Vijaki

[2]

[3]

[1]

Tip motorja 250/280

Mast [g] 80
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8.4 Montaža zunanjega ventilatorja VE

1. Pred montažo zunanjega ventilatorja [1] preverite morebitno poškodbo kolesa in
motorja ventilatorja.

2. Po uspešni montaži zavrtite kolo ventilatorja in preverite, da se kolo ventilatorja na
nobenem mestu ne drgne. Razmik med kolesom ventilatorja in fiksnimi deli mora biti
najmanj 1 mm.

[1]

NAVODILO
Upoštevajte navodila za uporabo zunanjega ventilatorja. 
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9 Tehnični podatki
9.1 Največje dovoljene prečne obremenitve

V naslednji razpredelnici so prikazane dovoljene prečne obremenitve (zgornja vrednost)
in osne obremenitve (spodnja vrednost) trifaznih motorjev s protieksplozijsko zaščito:

9.1.1 Izračun prečne obremenitve za ekscentrično prijemališče sil

V primeru, ko je prijemališče sil izven središča konca gredi, uporabite naslednje enačbe
za izračun dovoljenih prečnih obremenitev. Manjša od obeh vrednosti FxL (glede na
življenjsko dobo ležaja) in FxW (glede na trdnost gredi) je dovoljena vrednost prečne
obremenitve na mestu x. Upoštevajte, da izračuni veljajo za Mamax.

FxL glede na 
življenjsko dobo 
ležaja

FxW glede na 
trdnost gredi

Oblika vgradnje
[1/min]
Število 
polov

Dovoljena prečna obremenitev FR [N]
Dovoljena osna obremenitev FA [N]; FA_potezna = FA_pritisna

Velikost

63
250
280

Motor s podnožjem
1500
4

-
-

8000
2500

Motor s prirobnico

1000
6

600
150

-
-

1500
4

500
110

9000
2600

F F a
b x

NxL R= ×
+

[ ]

FR = dovoljena prečna obremenitev (x = I/2) [N]

x = razdalja od naslona gredi do prijemališča sil [mm]

a, b, f = konstante motorja za izračun prečne obremenitve [mm]

c = konstanta motorja za izračun prečne obremenitve [Nmm]

Slika 1: Prečna obremenitev FX za ekscentrično prijemališče sil

F c
f x

NxW =
+

[ ]

l

l/2

x

F
R

F
x

F
A

d

l

l/2

x

F
Ra

F
x

F
A

d

R

P
i

f
kVA

Hz

n
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Konstante motorja 
za izračun prečne 
obremenitve

2. Konec gredi 
motorja

Za dovoljeno obremenitev 2. konca gredi motorja se obrnite na predstavnike podjetja
SEW-EURODRIVE.

9.2 Dovoljene vrste krogličnih ležajev
9.2.1 Kategorija 3

V naslednji razpredelnici so prikazane dovoljene vrste krogličnih ležajev:

9.3 Momenti privijanja
V naslednji razpredelnici so prikazani vsi momenti privijanja, ki so potrebni za obračanje
priključne omare:

Velikost
a

[mm]

b

[mm]

c f

[mm]

d

[mm]

l

[mm]
4-polni
[Nmm]

6-polni
[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

Tip motorja

Ležaj na pogonskem delu
(trifazni motor)

Ležaj na nepogonskem delu
(motorji s podnožjem ali s prirob-

nico, motorna gonila)

motorno gonilo
motor s prirobnico 

in s podnožjem
trifazni motor

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

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

Številka 
v legendi

Vijak Področje veljavnosti
Moment privi-
janja v Nm

[113] Vijak z lečasto glavo za pritrditev na tračnico DR63/eDR63 3

[117] Notranji ozemljitveni vijak s šestrobo glavo DR63/eDR63 3

[123] Vijak s šestrobo glavo na pokrovu priključne 
omare

DR63/eDR63
3,5

[140] Zunanji ozemljitveni vijak s šestrobo glavo DR63/eDR63 3,5

[119] Vijak s šestrobo glavo na spodnjem delu 
priključne omare

DVE250/280 55

[123] Vijak s šestrobo glavo na zgornjem delu priključne 
omare

DVE250/280 55

P
i

f
kVA

Hz

n
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10 Motnje v obratovanju
10.1 Motnje na motorju

Motnja Možni vzroki Pomoč

Motor se ne zažene Prekinjena napeljava Preverite priključke in jih po potrebi popravite

Pregoreta varovalka Zamenjajte varovalko

Vklopila se je zaščita motorja Preverite pravilno nastavitev zaščite motorja, odpravite 
napako

Kontaktor se ne vklopi, napaka v krmiljenju Preverite krmiljenje zaščite motorja, po potrebi odpravite 
napako

Motor se ne zažene, 
oziroma se zažene težko

Motor je pripravljen za delovanje v trikotni 
vezavi, vklaplja pa se v zvezdni vezavi

Popravite vezavo

Vsaj pri zagonu pride do odstopanja nape-
tosti ali frekvence od nastavljene vrednosti

Zagotovite stabilnejše napajanje; preverite prerez 
napeljave

Motor se ne zažene
v zvezdni vezavi, zažene 
se samo v trikotni vezavi

Vrtilni moment v zvezdni vezavi je 
premajhen

Če vklopni tok pri delovanju v trikotni vezavi ni prevelik, 
ga vklopite direktno, sicer uporabite večji motor ali 
posebno izvedbo (za nasvet se obrnite na SEW)

Slab kontakt v stikalu zvezda – trikot Odpravite napako

Napačna smer vrtenja Motor ni pravilno priključen Zamenjajte dve fazi

Motor brni in ima veliko 
porabo

Okvara navitja Motor pošljite v popravilo v servisno delavnico

Rotor podrsava

Varovalke pregorevajo ali pa 
se v trenutku vklopi zaščita 
motorja

Kratek stik v napeljavi Odstranite kratek stik

Kratek stik v motorju Motor pošljite v popravilo v servisno delavnico

Napačno priključena napeljava Popravite vezavo

Zemeljski stik na motorju Motor pošljite v popravilo v servisno delavnico

Močno zmanjšanje števila 
vrtljajev ob obremenitvi

Preobremenitev Opravite meritve moči in po potrebi uporabite večji motor 
ali zmanjšajte obremenitev

Padci napetosti Povečajte prerez napeljave

Motor se preveč segreva 
(izmerite temperaturo)

Preobremenitev Opravite meritve moči in po potrebi uporabite večji motor 
ali zmanjšajte obremenitev

Nezadostno hlajenje Popravite dovod zraka za hlajenje in očistite zračne poti, 
po potrebi dodajte zunanji ventilator

Previsoka temperatura okolja Upoštevajte dovoljeno temperaturno območje

Motor vklapljate v trikotni vezavi namesto 
v predvideni zvezdni vezavi

Popravite vezavo

Slab kontakt v napeljavi (izpad ene faze) Popravite slab kontakt

Pregoreta varovalka Poiščite in odpravite vzroke (gl. zgoraj); zamenjajte 
varovalko

Omrežna napetost odstopa za več kot 
5 % od nominalne napetosti motorja. Višja 
napetost ima pri večpolnih motorjih še 
posebno neugoden vpliv, kajti tok praznega 
teka je že pri nominalni napetosti skoraj 
tako velik kot nominalni tok.

Motor prilagodite omrežni napetosti

Preseženo je nominalno območje delo-
vanja (S1 do S10, DIN 57530), npr. zaradi 
previsoke zagonske frekvence

Prilagodite nominalno območje delovanja motorja razpo-
ložljivim obratovalnim pogojem, po potrebi pokličite na 
pomoč usposobljeno osebo, da določi pravilen pogon

Preglasno delovanje motorja Kroglični ležaj je stisnjen, umazan ali 
poškodovan

Motor ponovno prilagodite, preverite kroglični ležaj 
(→ poglavje "Dovoljene vrste krogličnih ležajev"), ga po 
potrebi namažite (→ poglavje "Razpredelnica maziv za 
kotalne ležaje motorjev SEW") ali zamenjajte

Vibracije vrtljivih delov Odstranite vzrok, uravnotežite motor

V zračnih poteh so tujki Očistite zračne poti
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10.2 Motnje pri delovanju s frekvenčnim pretvornikom
Pri delovanju motorja s frekvenčnim pretvornikom se lahko pojavijo znaki, ki so opisani
v poglavju "Motnje na motorju". Opis problemov in njihovega reševanja je prikazan
v navodilih za uporabo frekvenčnih pretvornikov.

10.3 Servisna služba
10.3.1 Servisna služba

Če potrebujete pomoč naše servisne službe, vas prosimo za naslednje podatke:

• podatke z napisne tablice (v celoti)
• vrsto in obseg napake
• čas in zunanje okoliščine ob pojavu napake
• predpostavljene vzroke
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11 Deklaracije o skladnosti

NAVODILO
ES certifikat o tipskem preskusu se dobavlja skupaj s pogonom. Podatki o prigla-
šenem organu ter tehnične podrobnosti so navedene v priloženem ES certifikatu
o tipskem preskusu. 
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11.1 Trifazni motorji eDR.63 kategorije 2GD

3123013771

ES – izjava o skladnosti   
 
 

Bruchsal   
  Johann Soder 
Kraj Datum Vodja tehnologije  a)  b) 

 
a)  Pooblaščena oseba za izdajo te izjave v imenu proizvajalca 
b)  Pooblaščena oseba za pregled tehnične dokumentacije 
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11.2 Trifazni motorji DR.63 kategorije 3GD

4112853387

ES – izjava o skladnosti   

Bruchsal   
  Johann Soder 
Kraj Datum Vodja tehnologije  a)  b) 

a)  Pooblaščena oseba za izdajo te izjave v imenu proizvajalca 
b)  Pooblaščena oseba za pregled tehnične dokumentacije 
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11.3 Trifazni motorji DVE250/280 kategorije 3GD

6212581643

ES – izjava o skladnosti   

Bruchsal   
  Johann Soder 
Kraj Datum Vodja tehnologije  a)  b) 

a)  Pooblaščena oseba za izdajo te izjave v imenu proizvajalca 
b)  Pooblaščena oseba za pregled tehnične dokumentacije 
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