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1Všeobecné pokyny
Používanie dokumentácie
1 Všeobecné pokyny
1.1 Používanie dokumentácie

Dokumentácia je súčasťou výrobku a obsahuje dôležité informácie o prevádzke a ser-
vise. Návod na prevádzku je určený pre všetky osoby, ktoré na výrobku vykonávajú
montážne, inštalačné a servisné práce a uvádzanie do prevádzky.
Dokumentácia sa musí uchovávať prístupná a v čitateľnom stave. Uistite sa, že pracov-
níci zodpovední za prevádzkové zariadenie a za jeho prevádzku, ako aj pracovníci, ktorí
pracujú na tomto zariadení na vlastnú zodpovednosť, si prečítali celú dokumentáciu
a porozumeli jej obsahu. V prípade nejasností alebo ak potrebujete ďalšie informácie,
obráťte sa na SEW-EURODRIVE.
Predkladaný dodatok k prevádzkovému návodu používajte len v spojitosti s prevádzko-
vými návodmi "Trojfázové motory do výbušného prostredia, asynchrónne servomotory"
a "Trojfázové motory do výbušného prostredia EDR.71 – 225".

1.2 Štruktúra bezpečnostných pokynov
1.2.1 Význam signálnych slov

Nasledujúca tabuľka uvádza odstupňovanie a význam signálnych slov pre bezpečnost-
né pokyny, upozornenia na hmotné škody a ďalšie informácie.

1.2.2 Štruktúra bezpečnostných pokynov vzťahujúcich sa na určitý odsek
Bezpečnostné pokynov vzťahujúce sa na určitý odsek neplatia pre jeden špeciálny
úkon, ale pre viacero úkonov v rámci jednej témy. Použité piktogramy poukazujú buď na
všeobecné alebo na špecifické nebezpečenstvo.
Tu je uvedená formálna štruktúra bezpečnostného pokynu týkajúceho sa daného
odseku:

Signálne slovo Význam Následky v prípade nerešpektovania
NEBEZPE-
ČENSTVO!

Bezprostredne hroziace 
nebezpečenstvo

Smrť alebo ťažké poranenia

VÝSTRAHA! Možné nebezpečenstvo Smrť alebo ťažké poranenia

OPATRNE! Možné nebezpečenstvo Ľahké poranenia

POZOR! Možný vznik hmotných škôd Poškodenie pohonu alebo jeho okolia

UPOZORNENIE 
PRE VÝBUŠNÉ 
PROSTREDIE

Dôležité upozornenie pre 
výbušné prostredie

Zrušenie ochrany proti výbuchu 
a z neho vyplývajúce riziká

UPOZORNENIE Užitočná informácia alebo tip: 
Uľahčuje manipuláciu so 
systémom pohonu.

SIGNÁLNE SLOVO!
Druh nebezpečenstva a jeho zdroj.
Možné následky nerešpektovania.
• Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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1.2.3 Štruktúra vnorených bezpečnostných pokynov
Vnorené bezpečnostné pokyny sú vložené priamo do návodu na manipuláciu pred
nebezpečným úkonom.
Tu je uvedená formálna štruktúra vnoreného bezpečnostného pokynu:
•  SIGNÁLNE SLOVO! Druh nebezpečenstva a jeho zdroj.

Možné následky nerešpektovania.
– Opatrenia na odvrátenie nebezpečenstva.

1.3 Nároky vyplývajúce zo záruky
Dodržiavanie pokynov uvedených v tejto dokumentácii je predpokladom bezporuchovej
prevádzky a splnenia prípadných nárokov vyplývajúcich zo záručných podmienok.
Preto si predtým, ako začnete pracovať so zariadením, prečítajte túto dokumentáciu! 

1.4 Vylúčenie zo záruky
Dodržiavanie tejto dokumentácie je základným predpokladom na bezpečnú prevádzku
trojfázových motorov do výbušného prostredia DR63/eDR63 a DVE250/280 a na dosia-
hnutie uvedených vlastností a výkonových charakteristík výrobkov. SEW-EURODRIVE
nezodpovedá za poškodenie zdravia, za hmotné škody a za škody na majetku, ktoré
vzniknú nedodržaním pokynov uvedených v dokumentácii. V uvedených prípadoch je
vylúčené ručenie za hmotné škody.

1.5 Autorské práva
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Všetky práva vyhradené.
Akékoľvek – aj čiastočné – rozmnožovanie, upravovanie, šírenie a iné zhodnocovanie
je zakázané. 

1.6 Názov výrobku a obchodná značka
Značky a názvy výrobkov uvedené v tomto dokumente sú obchodné značky alebo
zapísané obchodné značky príslušných držiteľov vlastníckeho práva.
V
N
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2 Bezpečnostné pokyny
Nasledujúce základné bezpečnostné pokyny majú zabrániť poškodeniu zdravia
a vzniku hmotných škôd. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť rešpektovanie a dodržiava-
nie základných bezpečnostných pokynov. Presvedčte sa, že pracovníci zodpovední
za funkciu zariadenia a za jeho prevádzku, ako aj pracovníci, ktorí pracujú na tomto
zariadení na vlastnú zodpovednosť, si prečítali a plne pochopili túto dokumentáciu.
V prípade nejasností alebo ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa, prosím, na
SEW-EURODRIVE.

2.1 Úvodné poznámky
Nasledujúce bezpečnostné pokyny sa vzťahujú predovšetkým na použitie týchto kom-
ponentov: trojfázových motorov do výbušného prostredia DR63/eDR63 a DVE250/280.
Pri používaní prevodových motorov dodržiavajte, prosím, zároveň bezpečnostné
pokyny uvedené v príslušnom návode na obsluhu pre:
• Motory
• Prevodovku
Zohľadnite taktiež, prosím, doplňujúce bezpečnostné pokyny uvedené v jednotlivých
kapitolách tejto dokumentácie.

2.2 Všeobecné

Ďalšie informácie sú uvedené v tejto dokumentácii.

VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo ohrozenia života alebo veľké nebezpečenstvo poranenia počas pre-
vádzky motorov alebo prevodových motorov komponentmi pod napätím, odizolova-
nými (v prípade otvoreného konektora / svorkovnice), prípadne aj pohybujúcimi sa
a rotujúcimi dielcami.
Nebezpečenstvo popálenia horúcimi povrchmi
Smrť alebo ťažké poranenia
• Všetky práce súvisiace s prepravou, uskladnením, inštaláciou, montážou, pripoje-

ním, uvedením do prevádzky, opravami a údržbou smie vykonávať len kvalifiko-
vaný personál.

• Pri preprave, uskladnení, inštalácii, montáži, pripojení, uvedení do prevádzky,
oprave a údržbe bezpodmienečne rešpektujte nasledujúce dokumenty:
– Varovné a bezpečnostné štítky na motore / prevodovom motore
– Všetky projektové podklady, návody na uvedenie do prevádzky a schémy

zapojenia
– Špeciálne predpisy a požiadavky pre dané zariadenie
– Národné / regionálne bezpečnostné predpisy a predpisy na ochranu zdravia pri

práci.
• Nikdy neinštalujte poškodené výrobky.
• Zariadenie nikdy neprevádzkujte alebo nepripájajte na napätie bez potrebných

ochranných krytov alebo skrinky.
• Zariadenie používajte len podľa účelu použitia.
• Dbajte na správnu inštaláciu a obsluhu.

UPOZORNENIE
Poškodenia spôsobené prepravou bezodkladne reklamujte u dopravcu.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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2.3 Cieľová skupina
Akékoľvek práce na mechanickej časti pohonu smú vykonávať len kvalifikovaní pracov-
níci. Kvalifikovaní pracovníci v zmysle tejto dokumentácie sú osoby, ktoré boli obozná-
mené s konštrukciou, mechanickou inštaláciou, odstraňovaním porúch a údržbou
výrobku a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
• Vzdelanie v oblasti mechaniky (napr. mechanik alebo mechatronik) zakončené

záverečnou skúškou.
• Znalosť tohto návodu na obsluhu.

Akékoľvek elektrotechnické práce smú vykonávať výlučne len vzdelaní kvalifikovaní
elektrotechnici. Kvalifikovaní elektrotechnici v zmysle tohto dokumentu sú osoby, ktoré
boli oboznámené s elektrickou inštaláciou, uvedením do prevádzky, odstraňovaním
porúch a údržbou výrobku a majú nasledujúcu kvalifikáciu:
• Vzdelanie v oblasti elektrotechniky (napr. elektrikár, elektrotechnik alebo mechat-

ronik) zakončené záverečnou skúškou.
• Znalosť tohto návodu na obsluhu.

Všetky práce v ostatných oblastiach ako je preprava, uskladnenie, prevádzka a likvidá-
cia smú vykonávať výlučne len osoby, ktoré boli vhodným spôsobom poučené.
Všetci kvalifikovaní pracovníci musia nosiť ochranný odev zodpovedajúci ich činnosti.

2.4 Používanie v súlade s účelom určenia
Elektromotory do výbušného prostredia sú určené pre priemyselné zariadenia. 
Pri zabudovaní do strojov je uvedenie do prevádzky – to znamená začiatok riadnej pre-
vádzky motorov – zakázané, kým nie je zaručené, že stroje zodpovedajú ustanoveniam
smernice 94/9/ES (Smernica o strojových zariadeniach).

Vzduchom chladené verzie sú vhodné pre teploty okolia –20 °C až +40 °C, ako aj pre
nadmorskú výšku inštalácie ≤ 1 000 m. Venujte pozornosť odlišným údajom uvedeným
na typovom štítku. Podmienky na mieste použitia sa musia zhodovať so všetký-
mi údajmi uvedenými na typovom štítku.

POKYNY NA OCHRANU PROTI VÝBUCHU
• Motor sa smie prevádzkovať iba na základe podmienok opísaných v kapitole

"Uvedenie do prevádzky".
• Motor sa smie prevádzkovať s meničom frekvencie len vtedy, keď sú splnené

požiadavky vyplývajúce z typovej skúšky a z tejto dokumentácie a pokiaľ sú dodr-
žané údaje uvedené na typovom štítku motora, pokiaľ je tento k dispozícii!

• V okolí sa nesmú nachádzať žiadne agresívne látky, ktoré by mohli poškodiť lak
a tesnenia.

• Motory sa nesmú prevádzkovať v oblastiach a aplikáciách, ktoré môžu viesť
k intenzívnemu elektrostatickému nabíjaniu krytu motora, napr. vo vnútri potrubia
ako motor ventilátora, pokiaľ sa v potrubí vyskytuje prach. V takej situácii by mohlo
dôjsť k vzniku elektrostatického náboja na lakovaných plochách.
B
C
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2.5 Súvisiaca dokumentácia
Dodatočne sa musia dodržiavať nasledujúce materiály a dokumenty:
• Schémy zapojenia dodané s motorom
• Prevádzkový návod meniča frekvencie pri motoroch napájaných meničmi
• Prevádzkový návod "Prevodovky do výbušného prostredia typového radu R..7, F..7,

K..7, S..7, SPIROPLAN® W" pri prevodových motoroch
• Prevádzkový návod "Variátory do výbušného prostredia VARIBLOC® a príslušen-

stvo" / "Variátory do výbušného prostredia VARIMOT® a príslušenstvo"
• Prevádzkové návody prípadne zabudovaných doplnkov
• Katalóg "Trojfázové motory do výbušného prostredia" a/alebo
• Katalóg "Pohony do výbušného prostredia"

Venujte pozornosť našej kompletnej ponuke technickej dokumentácie na našej interne-
tovej stránke:
www.sew-eurodrive.com

2.6 Preprava / uskladnenie
Ihneď po obdržaní dodávku prekontrolujte, či pri preprave nedošlo k jej prípadnému
poškodeniu. Prípadné poškodenie ihneď oznámte spoločnosti zabezpečujúcej pre-
pravu. Uvedenie do prevádzky v takom prípade nie je možné. 
Pevne dotiahnite transportné oká. Oká sú dimenzované len na hmotnosť motora / pre-
vodového motora; nie je možné pridávať žiadnu ďalšiu záťaž. 
Použité závesné skrutky zodpovedajú norme DIN 580. Bezpodmienečne treba dodržia-
vať predpisy a záťaže uvedené v tejto norme. Ak sú na prevodovom motore umiestnené
dve závesné oká alebo závesné skrutky, je potrebné pri preprave naviazať obe závesné
oká. Smer ťahu viazacieho prostriedku potom podľa normy DIN 580 nesmie prekročiť
uhol 45° šikmého ťahu. 
V prípade potreby sa musia použiť vhodné, dostatočne dimenzované transportné pros-
triedky. Použite ich pri ďalšej preprave.
Pokiaľ motor / prevodový motor ihneď nenamontujete, skladujte ho na suchom a bezp-
rašnom mieste. Motor / prevodový motor sa nesmie skladovať vonku a položený na
kryte ventilátora. Motor / prevodový motor možno skladovať až 9 mesiacov bez toho,
aby bolo pred uvedením do prevádzky potrebné prijať mimoriadne opatrenia.

2.7 Inštalácia 
Dbajte ba rovnomerné uloženie, dobré upevnenie nôh a prírub a presné polohovanie pri
použití priamych spojok. Zabráňte rezonanciám s frekvenciou točivého poľa a dvojitou
sieťovou frekvenciou. Odbrzdite brzdu (pri motoroch so zabudovanou brzdou), rotor
pretočte rukou a sledujte neobvyklé zvuky. Skontrolujte smer otáčania v rozpojenom
stave.
Remenice a spojky nasúvajte, resp. sťahujte len vhodnými prípravkami (nahrejte!)
a zakryte ochranou proti dotyku. Zabráňte nedovolenému napnutiu remeňa.
Prípadne vytvorte potrebné potrubné prípoje. Konštrukčné vyhotovenia s koncom hria-
deľa smerujúcim nahor na mieste vybavte krytom, aby ste zabránili padaniu cudzích
predmetov do ventilátora. Vetranie nesmie byť ničím obmedzované a bezprostredne sa
nesmie nasávať odpadový vzduch – ani z iných agregátov.
Dodržiavajte pokyny uvedené v kapitole "Mechanická inštalácia"!
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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2.8 Elektrické pripojenie
Všetky práce môže vykonávať len kvalifikovaný odborný personál na stojacich strojoch
odpojených od napájacieho napätia a zabezpečených proti opätovnému zapnutiu. Platí
to aj pre pomocné prúdové okruhy (napr. ohrev v zastavenom stave alebo externý
ventilátor).
Skontrolujte odpojenie od napätia!
Prekročenie tolerancií uvedených v EN 60034-1 (VDE 0530, časť 1) – napätie + 5 %,
frekvencia + 2 %, priebeh, symetria – zvyšuje zahrievanie a ovplyvňuje elektromagne-
tickú kompatibilitu. Okrem toho dodržiavajte normu DIN IEC 60364 a EN 50110
(prípadne aj národné odlišnosti, napr. DIN VDE 0105 pre Nemecko).
Okrem všeobecne platných inštalačných ustanovení pre elektrické nízkonapäťové
zariadenia musia byť dodržané zvláštne ustanovenia pre osadenie elektrických zaria-
dení v prostredí s výbušnou atmosférou (Nariadenie o prevádzkovej bezpečnosti
v Nemecku; EN 60079-14; EN 61241-14 a ostatné nariadenia špecifické pre dané
zariadenia).
Rešpektujte údaje o zapojení a odlišné uvedené na typovom štítku a dodržiavajte
schémy zapojenia uvedené v svorkovej skrinke.
Pripojenie musí zabezpečovať trvalé bezpečné elektrické spojenie (žiadne vyčnievajúce
konce vodičov); používajte priradené káblové komponenty. Vytvorte bezpečné pripo-
jenie ochranného vodiča. V zapojenom stave nesmú byť vzdialenosti medzi neizolova-
nými časťami a komponentmi pod napätím menšie ako uvádza DIN EN / IEC 60079-7
a -15 a národné predpisy. Nesmú byť podkročené minimálne hodnoty podľa príslušných
noriem:

V elektroinštalačnej skrinke sa nesmú nachádzať žiadne cudzie predmety, nečistoty,
ani vlhkosť. Nepoužité otvory káblových vývodiek a skriniek prachotesne a vodotesne
uzavrite. Na skúšobnú prevádzku bez výstupných prvkov zaistite zalícované perá. Pred
uvedením do prevádzky skontrolujte, či sú nízkonapäťové stroje bez problémov
funkčné. 
Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Elektrická inštalácia"! 

Menovité napätie UN Vzdialenosť pre motory 
kategórie 3 

(DIN EN / IEC 60079-15)

Vzdialenosť pre motory 
kategórie 2 

(DIN EN / IEC 60079-7)

≤ 500 V 5 mm 8 mm

> 500 V až ≤ 690 V 5,5 mm 10 mm
B
E
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2Bezpečnostné pokyny
Uvedenie do prevádzky / prevádzka
2.9 Uvedenie do prevádzky / prevádzka
Pri zmenách oproti normálnej prevádzke, napr. zvýšená teplota, hlučnosť, vibrácie, zis-
tite príčinu tohto stavu. Prípadne sa obráťte na výrobcu. Ochranné zariadenia sa ani pri
skúšobnej prevádzke nesmú vyraďovať z funkcie. V prípade pochybností odpojte motor.
Pri silnom znečistení pravidelne čistite vzdušné cesty.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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3 Konštrukcia motorov

3.1 Principiálna konštrukcia motorov
Nasledujúci obrázok uvádza principiálnu konštrukciu DR63/eDR.63:

UPOZORNENIE
Nasledujúce zobrazenia sú vyobrazením princípu. Slúžia iba ako pomôcka na prira-
denie k zoznamom jednotlivých dielov. V závislosti od konštrukčnej veľkosti a vyhoto-
venia sa môžu vyskytnúť odchýlky!

[1] Rotor [32] Poistný krúžok [113] Skrutka so šošovkovitou hlavou [143] Adaptérová doska
[2] Poistný krúžok [35] Kryt ventilátora [114] Vejárovitá podložka [144] Skrutka
[3] Zalícované pero [36] Ventilátor [115] Svorka [216] Šesťhranná matica
[7] Štít prírubového ložiska [41] Dištančná podložka [116] Objímka [230] Šesťhranná matica
[9] Uzatváracia skrutka [42] Ložiskový štít B [117] Skrutka so šesťhrannou hlavou [572] Tesnenie
[10] Poistný krúžok [44] Radiálne guľkové ložisko [118] Pružná podložka [823] Poistná podložka
[11] Radiálne guľkové ložisko [100] Šesťhranná matica [123] Skrutka so šesťhrannou hlavou [829] Skrutka
[12] Poistný krúžok [101] Poistná podložka [126] Objímka
[13] Skrutka s valcovou hlavou [103] Závrtná skrutka [129] Uzatváracia skrutka
[16] Stator [104] Oporný krúžok [131] Tesnenie veka
[19] Skrutka [106] Hriadeľový tesniaci krúžok [132] Veko svorkovej skrinky
[22] Skrutka so šesťhrannou 

hlavou
[107] Ochranný kotúč [134] Uzatváracia skrutka

[30] Hriadeľový tesniaci krúžok [108] Typový štítok [139] Skrutka so šesťhrannou hlavou
[31] Zalícované pero [109] Ryhovaný klinec [140] Pružná podložka

113
114

116
117

118

3510 9
143 36115

144 30
32

2
1 3

7
11 12 131

132 16

41
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829
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13
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19
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3Konštrukcia motorov
Principiálna konštrukcia motorov
Nasledujúci obrázok uvádza príklad konštrukcie DVE250/280:

1 Rotor, kompletný 35 Kryt ventilátora 128 Uzemňovacia svorka
3 Zalícované pero 36 Ventilátor 129 Uzatváracia skrutka
7 Štít prírubového ložiska 42 Ložiskový štít B 134 Uzatváracia skrutka
9 Uzatváracia skrutka 44 Radiálne guľkové ložisko 160 Tesnenie
11 Radiálne guľkové ložisko 105 Tanierová pružina 262 Svorka
16 Stator, kompletný 108 Výkonový štítok 615 Svorka
30 Hriadeľový tesniaci krúžok 111 Tesnenie 616 Svorka
32 Poistný krúžok 127 Uzemňovacia svorka 1213 Svorkovnica kompletná 

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 Typový štítok, typové označenie
3.2.1 Typový štítok

Nasledujúci obrázok uvádza príklad typového štítku motora DVE v kategórii 3GD:

3.2.2 Typové označenia
Nasledujúci diagram uvádza príklad typového označenia:

2439213579

Označenia na hornom okraji typového štítku sú uvedené len v prípade, že motor je zodpovedajúco 
certifikovaný alebo obsahuje príslušné komponenty.

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 
Doplnková ochrana motora:
• Snímač teploty TF
• Meranie teploty KY

Kategória pre ochranu proti výbuchu: 
• 2G, 2GD, 3D alebo 3GD

Počet pólov:
• 4, 6

Konštrukčná dĺžka motora: 
• S: krátka
• M: stredná
• L: dlhá

Konštrukčná veľkosť motora:
• 63, 250, 280

Konštrukčný rad motorov s identifikačným kódom: 
• E: Vyhotovenie energeticky úsporného motora IE2 

(DVE250/280)

Identifikačný kód pre kategóriu 2 
• eDR63
K
T
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3Konštrukcia motorov
Doplnkové vybavenie
3.3 Doplnkové vybavenie
3.3.1 Trojfázový motor konštrukčného radu

Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti vyhotovení trojfázových motorov:

3.3.2 Mechanické nadstavby
Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti vyhotovení mechanických nadstavieb:

3.3.3 Snímač teploty / meranie teploty
Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti vyhotovení teplotných ochrán:

3.3.4 Pripojenie
Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti vyhotovení pripojenia:

3.3.5 Ventilácia
Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti vyhotovení ventilácie:

Označenie Kategória
eDR.., DR..

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

ATEX motor
DVE.. ATEX energeticky úsporný motor, High-Efficiency IE2
63, 250, 280 Veľkosti motorov

S – L
Konštrukčné dĺžky:
S = krátka / M = stredná / L = dlhá
LC = rotory s medenou klietkou

4, 6 Počet pólov

Označenie Kategória Voliteľná
/RS /3GD Uzávierka spätného chodu (len pri sieťovej prevádzke)

Označenie Kategória Voliteľná
/TF /2G, /2GD, 

/3D, /3GD
Snímač teploty (termistor alebo odpor PTC)

/KY Jeden snímač KTY84 – 130

Označenie Kategória Obsiahnuté v rozsahu dodávky
/2G, /2GD, 
/3D, /3GD

Klietková ťažná pružina (DT14): eDR63, DR63
Svorkovnica (DT13): DVE250/280

Označenie Kategória Voliteľná

/VE /3D, /3GD Externý ventilátor pre motory podľa 94/9/ES, kategória 3 
(plyn / prach): DVE250/280

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

Kovový ventilátor: eDR63, DR63
/C Ochranný kryt pre kryt ventilátora
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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3.3.6 Motory do výbušného prostredia
Nasledujúca tabuľka uvádza možnosti vyhotovení kategórií do výbušného prostredia:

3.3.7 Ostatné doplnkové vyhotovenia
Nasledujúca tabuľka uvádza vyhotovenia príslušenstva:

Označenie Voliteľná
/II2G Motory podľa smernice 94/9/ES, kategória 2 (plyn)
/II2GD Motory podľa smernice 94/9/ES, kategória 2 (plyn / prach)
/II3D Motory podľa smernice 94/9/ES, kategória 3 (prach)
/II3GD Motory podľa smernice 94/9/ES, kategória 3 (plyn / prach)

Označenie Kategória Voliteľná

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

Druhý koniec hriadeľa na motore
K
D
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4Mechanická inštalácia
Skôr než začnete
4 Mechanická inštalácia

4.1 Skôr než začnete

Pohon namontujte len pri splnení týchto podmienok:
• Údaje na typovom štítku pohonu príp. výstupné napätie meniča frekvencie súhlasia

s parametrami elektrickej siete
• Pohon nie je poškodený (nie je zrejmé žiadne poškodenie spôsobené prepravou

alebo skladovaním)
• Všetky prepravné poistky sú odstránené. 
• Je zabezpečené splnenie nasledujúcich predpokladov:

– Teplota okolia medzi –20 °C a +40 °C. 
Pamätajte, že môže byť obmedzený aj teplotný rozsah prevodovky (pozri návod
na obsluhu prevodovky)
Venujte pozornosť odlišným údajom uvedeným na typovom štítku. Podmienky na
mieste použitia sa musia zhodovať s údajmi uvedenými na typovom štítku.

– Nie sú prítomné žiadne oleje, kyseliny, plyny, pary, žiarenia atď.
– Nadmorská výška inštalácie je maximálne 1 000 m.

Dodržujte pokyny uvedené v kapitole "Elektrická inštalácia" > "Podmienky pro-
stredia počas prevádzky" > "Nadmorská výška inštalácie".

– Rešpektujte obmedzenie snímača
– Špeciálna konštrukcia: Vyhotovenie pohonu podľa podmienok prostredia

Vyššie uvedené údaje sa vzťahujú na štandardné objednávky. Ak si objednávate iné
ako štandardné pohony, uvedené podmienky sa môžu líšiť. Odlišné podmienky pozri
v potvrdení objednávky. 

UPOZORNENIE
Pri mechanickej inštalácii bezpodmienečne dodržujte bezpečnostné pokyny uvedené
v kapitole 2 tohto prevádzkového návodu!

POZOR!

Dodržujte montáž podľa vyhotovenia, pri dodržaní údajov uvedených na typovom
štítku!
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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lhodobé skladovanie motorov
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4.2 Dlhodobé skladovanie motorov
• Uvedomte si, že pri skladovaní v trvaní dlhšom ako jeden rok dochádza k zníženiu

životnosti tukovej náplne ložísk o 10 % za rok.
• Motory s mazacím prípravkom, ktoré sa skladujú dlhšie ako 5 rokov, sa musia pred

uvedením do prevádzky premazať. Riaďte sa údajmi uvedenými na typovom štítku
motora. 

• Skontrolujte, či motor vplyvom dlhšieho skladovania neabsorboval vlhkosť. Na to
treba zmerať odpor izolácie (merné napätie 500 V).

Izolačný odpor (pozri nasledujúci obrázok) silno závisí od teploty! Ak izolačný
odpor nie je dostatočný, motor treba vysušiť.

4.2.1 Vysušenie motora
Zahrejte motor:
• teplým vzduchom alebo 
• cez oddeľovací transformátor

– vinutia zapojte do série (pozri nasledujúci obrázok)
– Pomocné striedavé napätie max. 10 % z menovitého napätia s  max. 20 % meno-

vitého prúdu

Zapojenie podľa zapojenia R13:

173323019

100

10

1

0,1
0 20 40 60 80

[˚C ]

[M   ]

2336250251

[1] Transformátor

[1]
M
D
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4Mechanická inštalácia
Pokyny na inštaláciu motora
Proces vysúšania ukončite hneď, ako dôjde k prekročeniu minimálneho odporu izolácie.
Prekontrolujte svorkovú skrinku, či:
• je vnútorný priestor suchý a čistý,
• sú prípojky a upevňovacie prvky bez korózie,
• tesnenie a tesniace plochy sú v poriadku,
• sú káblové spojky tesné, prípadne ich vyčistite alebo vymeňte.

4.3 Pokyny na inštaláciu motora

• Z konca hriadeľov treba dôkladne odstrániť antikoróznu ochranu, nečistoty a ďalšie
nežiaduce látky (použite bežne dostupné rozpúšťadlo). Rozpúšťadlo nesmie prenik-
núť k ložiskám alebo k tesniacim krúžkom – nebezpečenstvo poškodenia materiálu!

• Prevodový motor môžete prevádzkovať iba na rovnej, bezotrasovej a torzne tuhej
nosnej konštrukcii.

• Zaistite ľahký chod a pohyblivosť ložísk zo strany konštrukcie zákazníka.
• Motor a pracovný stroj dôkladne nastavte, aby nedochádzalo k ich nadmernému

zaťažovaniu. Musia sa dodržať maximálne prípustné radiálne a axiálne sily.
• Zabráňte rázom a úderom na koniec hriadeľa.

OPATRNE!
Ostré hrany v otvorenej drážke lícovaného pera.
Ľahké zranenie.
• Do drážky vložte lícované pero.
• Cez hriadeľ natiahnite ochrannú hadicu.

OPATRNE!
Nesprávna montáž môže mať za následok poškodenie pohonu.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd!
• Dodržiavajte nasledujúce pokyny.

POZOR!

Dodržujte montáž podľa vyhotovenia, pri dodržaní údajov uvedených na typovom
štítku!
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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• Dbajte na neobmedzovaný prívod chladiaceho vzduchu do motora / brzdového
motora a aby sa nenasával horúci vzduch z ostatných agregátov. Dodržujte pritom
tieto minimálne vzdialenosti:

• Súčasti s polovičným lícovaným perom, ktoré sa na hriadeľ upevňujú dodatočne, sa
musia vyvážiť polovičným lícovaným perom (hriadele motorov sú vyvážené taktiež
polovičným lícovaným perom).

• Ak sa pri uvádzaní do prevádzky použila ručná páka s vratným ručným odbrzďova-
ním, na prevádzku sa musí znovu demontovať. Na uloženie páky slúži držiak na von-
kajšej strane krytu motora.

4.3.1 Inštalácia vo vlhkých priestoroch alebo vonku
• Pre prívody používajte vhodné káblové vývodky (príp. redukcie) podľa inštalačných

predpisov.
• Svorkovú skrinku postavte pokiaľ možno tak, aby prívody káblov smerovali nadol.
• Dobre utesnite káblové vývodky.
• Pred opätovnou montážou dôkladne očistite tesniace plochy svorkovej skrinky a jej

veka. Vymeňte opotrebované tesnenia!
• Prípadne opravte antikorózny náter (predovšetkým na závesných okách).
• Skontrolujte krytie.
• Hriadeľ chráňte proti korózii vhodným prostriedkom na ochranu proti korózii.

Typ motora h v mm

eDR63, DR63 15

DVE250
40

DVE280

h

UPOZORNENIE
• Pri použití remeníc:

– Používať sa smú len remene, ktoré sa elektrostaticky nenabíjajú.
– Nesmie sa prekročiť maximálna prípustná radiálna sila, pre motory bez prevo-

dovky pozri kapitolu "Radiálne sily" (→ str. 52).
• Motory s vertikálnou konštrukciou (napr. M4 / V1) sú štandardne vybavené ochran-

ným krytom /C.
Na želanie zákazníka je možné vykonať aj dodávku bez ochranného krytu.
V týchto prípadoch sa musí pri inštaláciách pohonov v zariadení / stroji nainštalo-
vať kryt, ktorý účinne zabráni pádu predmetov dovnútra. Pri tom je potrebné dodr-
žiavať požiadavky EN / IEC 60079-0 a EN / IEC 60079-7. Prúdenie chladiaceho
vzduchu nesmie byť blokované týmto krytom. 

• V pracovnej polohe s výstupným hriadeľom motora orientovaným nahor (napr.
M2 / V3) treba pomocou vhodného krytu zabrániť pádu malých predmetov do krytu
ventilátora, pozri tiež EN / IEC 60079-0. Prúdenie chladiaceho vzduchu nesmie byť
týmto krytom blokované.
M
P
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4Mechanická inštalácia
Tolerancie pri montážnych prácach
4.4 Tolerancie pri montážnych prácach

4.5 Natiahnutie hnacích prvkov
Hnacie prvky, ktoré sa naťahujú na koniec hriadeľa motora, napr. pastorok, sa musia
montovať po zahriatí, aby sa pri samostatných motoroch nepoškodil snímač.

4.6 Otočenie svorkovej skrinky
4.6.1 Svorková skrinka: so svorkovnicou a s rámami proti pootočeniu 

Nasledujúce vyobrazenia ukazujú príklady konštrukcie svorkovej skrinky s rámom
s ochranou proti pootočeniu:

Koniec hriadeľa Príruby

Tolerancia priemeru podľa EN 50347
• ISO j6 pri Ø ≤ 28 mm
• ISO k6 pri Ø ≥ 38 mm až ≤ 48 mm
• ISO m6 pri Ø ≥ 55 mm
• Strediaci otvor podľa DIN 332, tvar DR..

Tolerancia vystredenia osadenia, podľa DIN EN 50347
• ISO j6 pri Ø ≤ 250 mm
• ISO h6 pri Ø ≥ 300 mm

K1M6 / K1M8 v hliníkovom vyhotovení alebo 
vyhotovení zo sivej liatiny

K1M12S vo vyhotovení zo sivej liatiny

27021600583288587

[119]

[140]

[2]

[1213][1213]

[131]
[a]

[a1]

[a2]

[113]

[119]

[117]

[140]

[111]

[123]
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Počet a druh svorkovníc sa mení v závislosti od vyhotovenia svorkovej skrinky a použi-
tých doplnkov.
Pri otáčaní svorkovej skrinky postupujte takto:
1. Uvoľnite skrutky [123] na kryte svorkovej skrinky a odoberte kryt. 
2. Uvoľnite upevňovacie skrutky [119] svorkovej skrinky.
3. Očistite tesniace plochy na podložke na statore, spodnej časti svorkovej skrinky

a kryte.
4. Skontrolujte tesnenia [111 a 131], či nie sú poškodené a prípadne ich vymeňte.
5. Zo svorkovej skrinky vyberte modul zložený zo svorkovnice a rámu s ochranou proti

pootočeniu.
V prípade potreby pred vybratím modulu odpojte pripojené vedenia.

6. Svorkovú skrinku otočte do požadovanej polohy.
7. Modul zložený zo svorkovnice a rámu s ochranou proti pootočeniu otočte a znovu

nasaďte do svorkovej skrinky.
Nápisy na svorkovnici U1, V1 a W1 musia po nasadzovaní znovu ukazovať v smere
káblových výstupov.

8. Spodnú časť svorkovej skrinky so skrutkami [119] a s poistnou podložkou utiahnite
nižšie uvedeným uťahovacím momentom:
• EDR.71 – 132: 5 Nm [44,3 lb-in]
• EDR.160 – 225: 25,5 Nm [225,7 lb-in]

9. Prípadne odmontované vedenia znovu pripojte podľa nasledujúcej tabuľky:

Matice na pripájacích svorníkoch dotiahnite príslušným uťahovacím momentom.

[2] Matica pripájacieho svorníka
[111] Tesnenie
[113] Upevňovacie skrutky svorkovej skrinky + poistné podložky (po 4 ks)
[117] Skrutka so šesťhrannou hlavou uzemnenie zvnútra
[119] Upevňovacie skrutky svorkovej skrinky + poistné podložky (po 4 ks)
[123] Upevňovacie skrutky veka svorkovej skrinky + poistné podložky (po 4 ks)
[131] Tesnenie
[140] Skrutka so šesťhrannou hlavou s uzemnením zvonka
[a] Svorkovnica 1
[a1] Skrutka voliteľnej svorky / usmerňovač
[a2] Skrutka s plochou hlavou na voliteľnej svorke
[b] Svorkovnica 2
[1213] Súprava (1 ochranný rám proti pootočeniu, 1 svorkovnica, 4 objímky, 2 skrutky, 2 matice)

žltá biela hnedá
W2/T4 U2/T5 V2/T6
čierna červená modrá
U1/T1 V1/T2 W1/T3

UPOZORNENIE
Vedenia musia byť pred pripojením rovné, žiadne ohyby ani skrútenia.
Dodržiavajte správne poradie malých pripojovacích častí, pozri kapitolu "Pripojenie
motora cez svorkovnicu".
M
O
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4Mechanická inštalácia
Lakovanie
10.Dotiahnite veko svorkovej skrinky pomocou skrutiek [123] a poistných podložiek
s príslušným uťahovacím momentom. Dbajte na správne umiestnenie tesnenia!

4.6.2 Uťahovacie momenty
Nasledujúca tabuľka uvádza všetky uťahovacie momenty, ktoré sú potrebné na otoče-
nie svorkovej skrinky:

4.7 Lakovanie

VÝSTRAHA!
Možné poškodenie vývodov motora pri otáčaní svorkovnice.
Nebezpečenstvo vzniku hmotných škôd.
• Aby sa zaistilo, že sa vedenia nepoškodia, po vykonanej montáži je potrebné vyko-

nať skúšku izolácie, pozri kapitolu "Dlhodobé skladovanie motorov" (→ str. 18). 

Číslo 
v legende Skrutka Oblasť platnosti

Uťahovací moment
v Nm v  lb-in

[2] Matica pripájacieho svorníka Čap M6 3 26,6
Čap M8 6 53,1
Čap M8 15,5 137,2

[61] Skrutka so šošovkovitou hlavou na voliteľnej 
svorke

EDR.71 – 225 1,8 16,0

[113] Skrutka so šošovkovitou hlavou na 
upevnenie montážnej lišty

EDR.71 – 132 5 44,3

[117] Skrutka so šesťhrannou hlavou uzemnenie 
zvnútra

EDR.71 – 132 4 35,4
EDR.160 25,5 225,7
EDR.180 – 225 
(hliníkové vyhotovenie) 25,5 225,7

EDR.180 – 225 
(liatinové vyhotovenie) 50 442,5

[119] Skrutka s šošovkovitou hlavou na svorkovej 
skrinke

EDR.71 – 132 5 44,3
EDR.160 – 225 25,5 225,7

[123] Skrutka so šesťhrannou hlavou veka 
svorkovej skrinky

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

EDR.180 – 225 
(liatinové vyhotovenie) 25,5 225,7

[140] Skrutka so šesťhrannou hlavou 
s uzemnením zvonka

EDR.71 – 225 4 35,4

[a1] Skrutka voliteľnej svorky / usmerňovač EDR.71 – 225 1,8 16,0
[a2] Skrutka s plochou hlavou na voliteľnej 

svorke
EDR.71 – 225 1 8,9

UPOZORNENIE PRE VÝBUŠNÉ PROSTREDIE
SEW-EURODRIVE dodáva pohony s povrchovým náterom, ktorý vyhovuje požia-
davke na zamedzenie vzniku elektrostatického náboja podľa EN / IEC 60079-0.
Pri obnovovaní náteru motorov alebo prevodových motorov treba rešpektovať požia-
davky na prevenciu vzniku elektrostatického náboja podľa EN / IEC 60079-0.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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5 Elektrická inštalácia

• Pri inštalácii bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny uvedené
v kapitole 2!

• Na spínanie motora používajte spínacie kontakty kategórie použitia AC-3 podľa
EN 60947-4-1.

• Pri motoroch napájaných meničom dodržujte príslušné pokyny pre kabeláž vydané
výrobcom meniča.

• Dodržujte pokyny uvedené v prevádzkovom návode meniča.

5.1 Dodatočné ustanovenia
Pri montáži elektrických zariadení sa musia dodržiavať všeobecné platné predpisy týka-
júce sa inštalácie elektrických nízkonapäťových zariadení (napr. DIN IEC 60364,
DIN EN 50110).

5.2 Používanie schém zapojenia a schém priradenia svoriek
Motor sa pripája podľa schém / schémy zapojenia, ktorá je priložená k motoru.
Ak schéma zapojenia chýba, motor sa nesmie pripojiť a uviesť do prevádzky. Platné
schémy zapojenia vám bezplatne poskytne firma SEW-EURODRIVE.

5.3 Kontrola prierezov
Kontrola prierezov vodičov – podľa menovitého prúdu motora, platných inštalačných
predpisov a požiadaviek na mieste použitia.

5.4 Káblové prívody
Pripájacie skrinky sú opatrené metrickými závitovými otvormi podľa EN 50262 alebo
závitovými otvormi NPT podľa ANSI B1.20.1-1983. V dodacom stave sú všetky otvory
vybavené záslepkami chrániacimi pred výbuchom.
Aby sa dosiahlo správne zavedenie káblov, musia sa záslepky nahradiť káblovými
vývodkami s odľahčením ťahu, ktoré sú certifikované na použitie v príslušnej zóne
výbušného prostredia. Káblové vývodky sa musia zvoliť v súlade s vonkajším prie-
merom použitého kábla. Uťahovací moment káblového prívodu nájdete v prevádzko-
vom / inštalačnom návode alebo v skúšobnom protokole o typovej skúške ES káblových
vývodiek. Krytie IP káblových prívodov musí zodpovedať minimálne krytiu IP motora.

VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Smrť alebo ťažké poranenia!
• Dodržiavajte nasledujúce pokyny.
E
D
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Vyrovnanie potenciálov
Použite iba káblové vývodky, ktorých skrutkové hlavy zapadajú do existujúcich zahĺbení. 
Nasledujúca tabuľka ukazuje veľkosť zahĺbenia s príslušnými veľkosťami skrutiek:

Všetky nepoužité káblové prívody sa musia po pripojení inštalácie uzavrieť s priložený-
mi záslepkami, aby sa zachoval stupeň ochrany. Pri výmene záslepok sa musí vždy
znovu použiť záslepka s ochranou do výbušného prostredia. 

5.5 Vyrovnanie potenciálov
Podľa EN 60079-14 a  IEC 61241-14 môže byť potrebný prípoj na vyrovnanie potenciá-
lov. Dodržiavajte kapitolu "Elektrická inštalácia" / "Zlepšenie uzemnenia (EMC)".

5.6 Pokyny na zapojenie
Pri inštalácii dbajte na dodržanie bezpečnostných pokynov.

5.6.1 Ochrana ochranných zariadení motora pred rušením
Kvôli ochrane pred nežiaducim ovplyvnením ochranných zariadení motorov SEW
(snímač teploty TF):
• sa môžu osobitne tienené prívody klásť spoločne s taktovanými výkonovými vede-

niami v jednom kábli,
• nesmú byť netienené prívody uložené v jednom kábli spolu s taktovanými výkonový-

mi vedeniami.

Zahĺbenie v mm Vývodka 

19 M12 

24 M16 

30 M20

35 M25

45 M32

56 M40

64 M50

75 M63
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5.7 Osobitosti pri prevádzke s meničom frekvencie
Pri motoroch napájaných meničom treba rešpektovať príslušné pokyny pre kabeláž
vydané výrobcom meniča. Bezpodmienečne dodržte kapitolu "Typy prevádzky a
medzné hodnoty" ako aj návod na použitie meniča frekvencie.

5.8 Zlepšenie uzemnenia (EMC)
Pre zlepšené nízkoimpedantné uzemnenie pri vysokých frekvenciách navrhujeme pri
trojfázových motoroch DR/DV(E) tieto pripojenia:
• DVE250 a 280: skrutka M16 a 2 vejárovité podložky v diere skrutky s očkom

5.9 Osobitosti v spínanom režime
Pri spínacej prevádzke motorov sa musia vylúčiť možné poruchy spínacieho zariadenia
pomocou vhodného zapojenia. Norma EN 60204 (Elektrické vybavenie strojov) poža-
duje odrušenie vinutia motora kvôli ochrane číslicových a pamäťovo programovateľ-
ných riadiacich prvkov. SEW-EURODRIVE odporúča umiestniť ochranný obvod na
spínacie členy, pretože spínania sú v prvom rade príčinou poruchy.

[1]
E
O
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Podmienky prostredia počas prevádzky
5.10 Podmienky prostredia počas prevádzky
5.10.1 Teplota prostredia

Ak nie je na typovom štítku uvedené inak, je potrebné zabezpečiť dodržanie rozsahu
teploty od –20 °C do +40 °C. 
Motory so spôsobilosťou pre vyššie alebo nižšie teploty okolia majú špeciálne údaje na
typovom štítku.
Keď sú motory používané pri teplote okolia vyššej ako +40 °C (max. +60 °C), musia byť
použité vedenia a káblové vývodky dimenzované pre teploty nad ≥ 90 °C.

5.10.2 Závislosť výkonu motora od nadmorskej výšky inštalácie
Nasledujúci diagram znázorňuje, o aký súčiniteľ fH treba znížiť výkon motora v závislosti
od nadmorskej výšky inštalácie.

Vzorec na výpočet: PH = fH × PN

Nastavovaný prúd sa vypočíta takto: IH = fH × IN

5.10.3 Škodlivé žiarenie
Motory sa nesmú vystavovať žiadnemu škodlivému žiareniu, ako napr. ionizujúcemu
žiareniu. V prípade potreby kontaktujte SEW-EURODRIVE.

5.10.4 Škodlivé plyny, pary a prach
Motory do výbušného prostredia pri správnom používaní nemôžu spôsobiť vznietenie
výbušných plynov, pár alebo prachu. Nesmú však byť vystavené pôsobeniu plynov, pár
alebo prachu, ktoré ohrozujú bezpečnosť ich prevádzky, ako napr.
• korózia
• zničenie ochranného náteru
• zničenie materiálu tesnení a pod.

Výber tesnení Ak sa motor používa v prostredí so zvýšením zaťažením životného prostredia, napr.
zvýšená hodnota ozónu, motory EDR možno vybaviť kvalitnými tesneniam. V prípade
pochybností odolnosti voči prostrediu sa obráťte na SEW-EURODRIVE.

5408843275
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5.11 Pokyny na pripojenie motora

Pri pripájaní motora dodržujte tieto body:
• Skontrolujte prierez vodičov
• Správne usporiadajte prepojovacie mostíky
• Prívody a ochranný vodič pevne priskrutkujte
• Prívodné vedenia položte voľne, aby sa nepoškodila izolácia 
• Dodržte vzdušné vzdialenosti
• Vo svorkovej skrinke: Prekontrolujte prípojky vinutia a prípadne ich dotiahnite
• Pripojte podľa priloženej schémy zapojenia
• Vyvarujte sa vyčnievajúcim drôtom
• Motor pripojte podľa predpísaného smeru otáčania

5.12 Pripojenie motora kategórie 2G a 2GD
Od firmy SEW-EURODRIVE si možno vyžiadať nasledujúce schémy zapojenia pri uve-
dení objednávacieho čísla motora (pozri kapitola "Typový štítok" v príslušnom pod-
robnom prevádzkovom návode):

UPOZORNENIE
Bezpodmienečne rešpektujte platnú schému zapojenia! Ak chýba tento dokument,
motor sa nesmie pripojiť ani uviesť do prevádzky. Platné schémy zapojenia vám bez-
platne poskytne firma SEW-EURODRIVE.

UPOZORNENIE
Vo svorkovej skrinke sa nesmú nachádzať žiadne cudzie predmety, nečistoty, ani
vlhkosť. Nepoužité otvory káblových vývodiek a skriniek prachotesne a vodotesne
uzavrite.

Konštrukčný rad Počet pólov
Príslušná schéma zapojenia

(Označenie / číslo)
X = miesto pre verziu

eDR63 4 DT14 / 08 857 X 03
E
P
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5.12.1 Pripojenie motora
Klietková ťažná 
pružina

Pri motoroch veľkosti 63 sa všetky prívody upevnia v klietkových ťažných pružinách
podľa schémy zapojenia. Ochranný vodič sa upevní na prípoj ochranného vodiča tak,
aby káblové očko a materiál telesa boli oddelené podložkou:

5.13 Pripojenie motora kategórie 3G a 3GD
Od firmy SEW-EURODRIVE si možno vyžiadať nasledujúce schémy zapojenia pri uve-
dení objednávacieho čísla motora (pozri kapitola "Typový štítok" v príslušnom pod-
robnom prevádzkovom návode):

5.13.1 Pripojenie motora
V závislosti od vyhotovenia elektrickej časti sú motory dodávané v rôznych typoch
a s rôznymi spôsobmi pripojenia. Dodržiavajte typ pripojenia uvedený v nasledujúcej
tabuľke. 

Pri pripojení sieťového prívodu dodržiavajte prípustné vzduchové medzery a cesty pla-
zivých prúdov.

Zapojenie do Ö Zapojenie do Õ Pripojenie ochranného 
vodiča

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14

Konštrukčný 
rad Počet pólov Zapojenie

Príslušná schéma
(Označenie / číslo)

X = miesto pre verziu

DR63 4, 6 Ö / Õ DT14 / 08 857 X 03

DVE250/280 4 Ö / Õ DT13 / 08 798 X 06

Konštrukčný rad Pripojenie

DR63 Pripojenie motora klietkovými ťažnými pružinami

DVE250/280 Pripojenie motora cez svorkovnicu
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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Veľkosť 63 – klietková ťažná pružina
Pri motoroch veľkosti 63 sa všetky prívody upevnia v klietkových ťažných pružinách
podľa schémy zapojenia. Ochranný vodič sa upevní na prípoj ochranného vodiča tak,
aby káblové očko a materiál telesa boli oddelené podložkou:

Veľkosť 250/280 – svorkovnica
• Podľa priloženej schémy zapojenia
• Skontrolujte prierez vodičov
• Správne usporiadajte prepojovacie mostíky
• Prívody a ochranný vodič pevne priskrutkujte
• Vo svorkovej skrinke: Prekontrolujte prípojky vinutia a prípadne ich dotiahnite

Zapojenie do Ö Zapojenie do Õ Pripojenie ochranného 
vodiča

TF TF 3 2 14 TF TF 3 2 14

Usporiadanie prepojovacích mostíkov pri zapojení do Õ

U
1

V1

W
1

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]
E
P
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Pripojenie motora 
svorkovými 
skrinkami

V závislosti od vyhotovenia elektrickej časti sú motory dodávané v rôznych typoch
a s rôznymi spôsobmi pripojenia. Prepojovacie mostíky je potrebné usporiadať podľa
schémy a pevne priskrutkovať. Rešpektujte uťahovacie momenty uvedené v nasledujú-
cich tabuľkách. 
Zvýraznené vyhotovenia platia v prevádzke S1 pre štandardné napätia a štandardné
frekvencie podľa údajov v katalógu. Odlišné vyhotovenia môžu mať iné prípoje, napr.
iný priemer pripájacích svorníkov a/alebo iný rozsah dodávky. Vyhotovenia sú bližšie
vysvetlené na nasledujúcich stranách.

Usporiadanie prepojovacích mostíkov pri zapojení do Ö

Veľkosť motora DVE250/280: 

[1] Prepojovací mostík
[2] Pripájací svorník
[3] Prírubová matica

[4] Svorkovnica
[5] Používateľské pripojenie
[6] Používateľské pripojenie s deleným pripojovacím káblom

U
1

U
2

V2

V1

W
1

W
2

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

UPOZORNENIE
Vo svorkovej skrinke sa nesmú nachádzať žiadne cudzie predmety, nečistoty, ani
vlhkosť. Nepotrebné pripájacie otvory a samotné skrinky sa musia uzavrieť podľa
krytia IP motora.

Veľkosť motora DVE250/280

Pripájací 
svorník

Uťahovacie 
momenty 

šesťhranných 
matíc 

Používateľ-
ské pripo-

jenie

Vyhoto-
venie

Spôsob 
pripojenia

Obsah dodávky PE
Pripájacia 
skrutková 

svorka

Vyhotovenie

Ø Prierez Ø

M10 10 Nm ≤ 95 mm2 3 Kruhová káb-
lová koncovka

Drobné dielce 
sú priložené vo 
vrecúšku

M10 5

M12 15,5 Nm ≤ 95 mm2 3 Kruhová káblo-
vá koncovka

Predmontované 
pripájacie diely M10 5
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5.14 Motory kategórie 2G, 2GD, 3D a 3GD
5.14.1 Všeobecné pokyny

Motory SEW-EURODRIVE do výbušného prostredia sú určené pre tieto zóny:

5.14.2 Osobitné označenie "X"
Pokiaľ je za číslom vyhlásenia o zhode alebo číslom certifikátu o typovej skúške vzorky
uvedené osobitné označenie "X", upozorňuje sa tak na osobitné podmienky na bezpeč-
né použitie motorov v tomto certifikáte.

5.14.3 Teplotné triedy
Motory sú schválené pre teplotné triedy T3 alebo T4. 
Teplotné triedy motorov vo vyhotovení 3D a 3GD nájdete na typovom štítku alebo na
vyhlásení o zhode v prílohe. 
Teplotné triedy motora vo vyhotovení 2G a 2GD nájdete na certifikáte o typovej skúške,
ktorý je priložený ku každému motoru.

1139608587

[1] Šesťhranná matica
[2] Podložka
[3] Vodič PE s káblovým očkom
[4] Vejárovitá podložka
[5] Závrtná skrutka
[6] Svorková skrinka

[1]

[1]

[5]

[5]

[4]

[3]

[6]

[2]

[2]

[4]

[3]

[6]

Kategória motora Oblasť použitia

2G Nasadenie v zóne 1 a v súlade s konštrukčným predpisom skupiny zariadení II, 
kategórie 2G

2GD Nasadenie v zóne 1 alebo zóne 21 a v súlade s konštrukčným predpisom sku-
piny zariadení II, kategórie 2GD

3D Nasadenie v zóne 22 a v súlade s konštrukčným predpisom skupiny zariadení II, 
kategórie 3D

3GD Nasadenie v zóne 2 alebo zóne 22 a v súlade s konštrukčným predpisom 
skupiny zariadení II, kategórie 3GD
E
M
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5.14.4 Teploty povrchu
Teplotu povrchu motora nájdete na typovom štítku alebo na vyhlásení o zhode alebo na
certifikáte o typovej skúške. 

5.14.5 Ochrana proti neprípustne vysokým teplotám povrchu
Motory do výbušného prostredia zaručujú bezpečnú prevádzku za normálnych prevádz-
kových podmienok. Pri preťažení sa motor musí bezpečne vypnúť, aby sa zabránilo
neprípustne vysokým teplotám povrchu.
Ochrana motora sa musí vykonať podľa schválení. Pri tom sa rozlišujú 2 základné druhy
ochrany motora. Pokiaľ sú k dispozícii, možno zvoliť doplnkové vyhotovenia:

Druhy ochrany motora Doplnkové vyhotovenie

A: Motorový istič TF

B: Termistorový teplotný snímač 
(PTC odpor: SEW označenie TF) –
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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Nasledujúca tabuľka ukazuje predpísaný typ ochrán motora, závislých od príslušnej
certifikácie:

Prípustné druhy prevádzky, závisiace od ochrany motora, sú uvedené v kapitole
"Prípustné druhy prevádzky". Brzdové motory kategórie 3D a 3GD firma SEW-
EURODRIVE už pri výrobe vybavuje termistorovými teplotnými snímačmi (TF).

5.14.6 Ochrana výlučne s motorovým ističom
Pri inštalácii s motorovým ističom podľa EN 60947 rešpektujte nasledujúce pokyny:
• Pri kategórii 2G a 2GD: Čas odozvy motorového ističa musí byť pri pomere príťaho-

vého prúdu IA/IN, ktorý je uvedený na typovom štítku, kratší než čas ohrevu motora tE.
• Motorový istič musí pri výpadku jednej fázy ihneď vypnúť.
• Motorový istič musí byť schválený príslušnou autoritou a vybavený príslušným ozna-

čením pre použitie vo výbušnom prostredí.
• Motorový istič musí byť nastavený na menovitý prúd motora podľa typového štítku.

Pri kategórii 2G a 2GD je dovolený motorový menovitý prúd aj na certifikáte o typovej
skúške.

5.14.7 Ochrana výlučne s termistorovým snímačom teploty (TF)
Termistorový teplotný snímač treba vyhodnocovať pomocou zariadenia určeného
na tento účel. Treba rešpektovať príslušné platné predpisy na inštaláciu.

Termistorové snímače teploty zodpovedajú DIN 44082.
Kontrolné meranie odporu (merací prístroj s U ≤ 2,5 V alebo I < 1 mA):
• normálne hodnoty: 20 – 500 Ω, odpor v teplom stave > 4 000 Ω 
Termistorový teplotný snímač (TF) je nutný na dodržanie prevádzkovo bezpečnej izolá-
cie na sledovanie teploty.
Vyhodnocovacia funkcia sledovania teploty sa musí aktivovať v spojení s meracím
obvodom s teplotným snímačom a pri prekročení teploty musí povinne zareagovať.

Kategória 2 (2GD / Gb Db alebo 
2G / Gb) 3 (3GD / Gc Dc alebo 3G / Dc)

Prevádzka:

Sieť Menič 
frekvencie Sieť 

• Menič 
frekvencie 

• Pozvoľný 
rozbeh

Taktujúca

Označenie 
(pozri typový štítok): Čas Te Čas Te – – –

Ochrana motora 
pomocou: A B A B B

OPATRNE!
Poškodenie snímača teploty príliš veľkým napätím. 
Možné zničenie snímača teploty.
• Neprikladať žiadne napätia > 30 V. 
E
M
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Doplnkové vybavenie
5.14.8 Ochrana pomocou motorového ističa a doplnkového termistorového teplotného snímača
Podmienky uvedené pre ochranu výlučne s motorovým ističom platia i v tomto prípade.
Ochrana pomocou termistorového snímača teploty (TF) predstavuje iba jedno dopln-
kové ochranné opatrenie navyše, ktoré nie je rozhodujúce pre schválenie pre prostredie
s výbušnou atmosférou.

5.15 Doplnkové vybavenie
Doplnkové vybavenie sa pripája podľa schém zapojenia priložených k motoru.
Ak chýba schéma zapojenia, doplnkové vybavenie sa nesmie pripojiť a uviesť
do prevádzky. Platné schémy zapojenia vám bezplatne poskytne firma SEW-
EURODRIVE. 
Ďalej uvedené vyhotovenia príslušenstiev budú uvedené v závislosti od kategórií, pozri
ďalšiu tabuľka:

5.15.1 Snímač teploty /TF

Termistorové snímače teploty zodpovedajú DIN 44082.
Kontrolné meranie odporu (merací prístroj s U ≤ 2,5 V alebo I < 1 mA):
• normálne hodnoty: 20 – 500 Ω, odpor v teplom stave > 4 000 Ω 
Pri využívaní snímača teploty na tepelnú kontrolu musí byť na udržanie prevádzkovo
bezpečnej izolácie obvodu snímača teploty aktivovaná vyhodnocovacia funkcia.
Pri nadmernej teplote musí nutne dôjsť k aktivácii tepelnej funkcie ochrany.
Ak pre snímač teploty TF je k dispozícii 2. svorková skrinka, v tejto sa musí pripojiť
snímač teploty.
Pri pripájaní snímača teploty TF sa bezpodmienečne riaďte priloženou schémou
zapojenia. Ak nie je priložená schéma zapojenia, môžete ju bezplatne získať od
SEW-EURODRIVE.

UPOZORNENIE
Pri uvedení do prevádzky skontrolujte, či pri aktivácii ochranného zariadenia dôjde
k riadnemu vypnutiu pohonu.

Doplnkové vybavenie Kategória 2 Kategória 3

Snímač teploty /TF x x

Externý ventilátor /VE – x

POZOR!
Zničenie teplotného snímača v dôsledku prehriatia.
Možné poškodenie systému pohonu.
• Na snímač teploty TF nepripájajte napätia > 30 V.

UPOZORNENIE
Na snímač teploty TF nepripájajte napätia > 30 V!
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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Uvedená je charakteristika TF vztiahnutá na menovitú aktivačnú teplotu (tu označená
ako TNF).

5.15.2 Externý ventilátor /VE
Motory kategórie II3D a II3GD sa dajú voliteľne vybaviť externým ventilátorom. Pokyny na
pripojenie a bezpečnú prevádzku nájdete v Návode na použitie externých ventilátorov VE. 
Externé ventilátory V nie sú prípustné pri trojfázových motoroch EDR do výbušného
prostredia. 

5.15.3 Kľudový ohrev pre motory kategórie
Pri použití motorov do výbušného prostredia pri teplote okolia pod –20 °C sa musí pou-
žiť kľudový ohrev. 
Nad –20 °C sa dá v prípadoch, kedy treba počítať s odmrazovaním, optimálne použiť
kľudový ohrev.
Pri pripojení kľudového ohrevu dodržiavajte prípustné pripájacie napätie pre vyhrievací
pás podľa štítku motora, ako aj podľa schémy motora.
Dodržiavajte okrem toho, že sa vyhrievací pás nesmie pripojiť, kým je motor zapnutý.

5470153483

4000

1330

550

250

-2
0

°C

[T]

TNF

T
N

F
 -

 2
0

 K

T
N

F
 +

 1
5

 K

T
N

F
 -

 5
 K

T
N

F
 +

 5
 K

R [Ω]
E
D

Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280



6Typy prevádzky a medzné hodnoty
Prípustné typy prevádzky
6 Typy prevádzky a medzné hodnoty
6.1 Prípustné typy prevádzky

6.1.1 Prípustné napäťové zaťaženie pri prevádzke na meniči frekvencie
Prevádzka motorov SEW na meničoch frekvencie iných výrobcov je povolená len vtedy,
ak sa neprekročia impulzné napätia na svorkách motora:

Typ motora 
a kategória 
zariadenia

Ochrana pred neprípustne 
vysokými teplotami výlučne 
pomocou

prípustného druhu prevádzky

eDR63
II2G
II2D
II2GD

Motorový istič • S1
• Nie je možný ťažký rozbeh1)

1) K ťažkému rozbehu dochádza, ak pre normálne podmienky vhodne zvolený a nastavený motorový istič
vypne už počas rozbehu. Vo všeobecnosti to nastáva vtedy, ak čas rozbehu je dlhší ako 1,7 násobok času tE.

Motorový istič a termistorový 
snímač teploty (TF)

• S1
• Nie je možný ťažký rozbeh1)

DR63
DVE250/280
II3GD/II3D

Motorový istič • S1
• Nie je možný ťažký rozbeh1)

Termistorový snímač teploty (TF)

• S1
• Ťažký rozbeh1)

• Prevádzka s meničom frekvencie podľa 
údajov 

• So zariadeniami s pozvoľným rozbehom

[A] Dovolené impulzné napätie ULL vo V
[B] Čas vzostupu v µs
[1] Dovolené impulzné napätie
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[1]

UPOZORNENIE PRE VÝBUŠNÉ PROSTREDIE
Maximálne prípustné napätie medzi vodičom a zemou, ktoré je 1 200 V, nesmie byť
v prevádzke na IT sieti prekročené ani v prípade chyby. 

UPOZORNENIE PRE VÝBUŠNÉ PROSTREDIE
Pokiaľ by sa prekročilo impulzné napätie, musia sa prijať obmedzujúce opatrenia.
Obráťte sa na výrobcu meniča frekvencie.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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Menič frekvencie od firmy SEW-EURODRIVE
Pri použití meničov frekvencie od firmy SEW a pri sieťových napätiach do 500 V budú
dodržané maximálne prípustné medzné hodnoty pre typy motorov. 
Maximálna prípustná dĺžka kábla motora je 100 m. 
Je potrebné vždy nakonfigurovať brzdový odpor a vykonať uvedenie do prevádzky
v 4-kvadrantovej prevádzke, aby nemohlo dôjsť v prípade chyby pri 1-kvadrantovej pre-
vádzke k nárastu napätia medziobvodu na neprípustnú hodnotu. Nesmú sa používať
žiadne externé komponenty, ako napríklad výstupná tlmivka.

Rekuperácia Bez obmedzení je možné použitie rekuperačného modulu MOVIDRIVE® s potrebnými
voliteľnými doplnkami. Rekuperácia zabraňuje vzniku vysokého napätia medziobvodu
a tým aj prekročeniu prípustných maximálnych medzných hodnôt.

Menič frekvencie od iného výrobcu
Pokiaľ s meničmi frekvencie od iných výrobcov ne je možné dodržať maximálne prípus-
tné medzné hodnoty, musia sa prijať obmedzujúce opatrenia. Obráťte sa na výrobcu
meniča frekvencie.

IT sieť V prípade IT siete sa toleruje chyba izolácie medzi fázou a zemou. Uzemňovacia
prípojka na motore môže viesť v generátorovej prevádzke k prekročeniu maximálnej
prípustnej medznej hodnoty napätia medzi fázou a zemou, ktorá je 1 200 V. Aby sa
tomu dalo účinne zabrániť, medzi menič frekvencie a motor treba zapojiť zodpoveda-
júce ochranné zapojenia. V takomto prípade sa medzi menič frekvencie a motor bežne
zapája sínusový filter. Na vyjasnenie detailov týkajúcich sa výberu komponentov a ich
zapojenia sa obráťte na výrobcu meniča frekvencie.

UPOZORNENIE
Maximálne dovolené menovité napätie motora s meničom frekvencie je 500 V.
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6.2 Použitie

6.2.1 Motory kategórie 2G a 2GD

Potrebné údaje nájdete na typovom štítku.

POKYNY NA OCHRANU PROTI VÝBUCHU
• Prevádzka viacerých motorov na jednom frekvenčnom meniči nie je povolená.
• Aby sa predišlo nechcenému prehriatiu motora, musí sa nakonfigurovať napätie na

svorkovnici motora.
• Príliš nízke napätie na motore (nedostatočná kompenzácia) vedie k zvýšenému

preklzu a z toho vyplývajúceho silného zahrievania sa motora počas chodu. 
• Prevádzka na meniči frekvencie vedie pri rovnakej mechanickej záťaži k vyššiemu

zahrievaniu motora kvôli vyšším harmonickým frekvenciám v charakteristike prúdu
a napätia.

POKYNY NA OCHRANU PROTI VÝBUCHU
• Prevádzka s meničom frekvencie je prípustná iba pre motory, ktoré majú typové

typového schválenie ES pre tento typ prevádzky.
• Pri uvedení do prevádzky sa musí potvrdiť, že napätie motora súhlasí s údajmi na

certifikáte o typovej skúške.
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6.3 Bezpečná prevádzka motorov kategórie 3
Správna konfigurácia je základným predpokladom na bezpečnú prevádzku motorov do
výbušného prostredia. Je potrebné vziať do úvahy nasledujúce body:
• Dodržať medznú tepelnú charakteristiku krútiaceho momentu
• Dodržať medzný dynamický krútiaci moment
• Dodržať medznú frekvenciu motora
• Vybrať vhodný menič frekvencie
• V prípade sólových motorov preskúšať zaťaženie radiálnou a axiálnou silou
• Dodržte maximálne vstupné otáčky prevodovky, pozri nemax na typovom štítku
• Dodržte maximálny výstupný krútiaci moment prevodovky, pozri Mamax na typovom

štítku

6.3.1 Maximálne prípustné krútiace momenty
Medzná tepelná charakteristika krútiaceho momentu udáva maximálne prípustné
momenty, s ktorými je možné motor trvalo prevádzkovať. 
Krátkodobé prekročenie hodnoty je prípustné, keď efektívny pracovný bod leží pod
medznou tepelnou krivkou.
Maximálny dynamický medzný moment motorov kategórie 3 nesmie prekročiť 200 % MN.

Maximálne 
prípustné 
frekvencie

Je potrebné bezpodmienečne dodržať maximálne frekvencie uvedené v priraďovacích
tabuľkách pre kombinácie motor – menič frekvencie. Prekročenia nie sú prípustné.

Výber meniča 
frekvencie

Pri výbere správneho meniča frekvencie sa riaďte tabuľkou uvedenou v kapitole "Prira-
denie motor – menič: MOVIDRIVE® a MOVITRAC®".

6.3.2 Priradenie motor – menič: MOVIDRIVE® a MOVITRAC®

Typ motora II3GD Zapojenie motora Õ Zapojenie motora Õ 

PMF [kW] nmax
[1/min]

PMF [kW] nmax
[1/min]

DR63S4  0,251)

1) len MOVITRAC® B

2 100  0,251) 3 600

DR63M4  0,251) 2 100  0,251) 3 600

DR63L4  0,251) 2 100  0,371) 3 600

DVE250M4 55 2 100 (90)2), 1103)

2) hodnoty v zátvorkách: voliteľné
3) len MOVIDRIVE® B

2 500

DVE280S4 75 2 100 (110)2), 1323) 2 500
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6.3.3 Tepelné charakteristiky – kategória 3GD
Medzné tepelné 
charakteristiky 
krútiaceho 
momentu 

Medzná tepelná charakteristika krútiaceho momentu pri prevádzke s meničom pre
4-pólové trojfázové a trojfázové brzdové motory v zapojení do Ö:

Medzná tepelná charakteristika krútiaceho momentu pri prevádzke s meničom pre
4-pólové trojfázové a trojfázové brzdové motory v zapojení do Õ:

[1] 104 Hz medzná charakteristika
[2] 87 Hz medzná charakteristika

[1] 60 Hz medzná charakteristika
[2] 50 Hz medzná charakteristika

[1]

[2]
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6.3.4 Pokyny pre bezpečnú prevádzku
Všeobecne Menič frekvencie inštalujte mimo výbušnej atmosféry. 

Tepelná ochrana 
motora

Aby sa bezpečne predišlo prekročeniu prípustnej medznej teploty, sú na prevádzku
s meničom povolené iba motory, ktoré sú vybavené termistorovým snímačom (TF)
s kladným teplotným súčiniteľom. Tento sa vyhodnocuje na vhodnom prístroji. 
Motory, ktoré sú vhodné na prevádzku s meničom frekvencie, majú dodatočný typový
štítok meniča frekvencie. 

EMC opatrenia Pre meniče frekvencie typového radu MOVIDRIVE® a MOVITRAC® sú schválené tieto
komponenty:
• Sieťový filter konštrukčného radu NF...-...
• Výstupná tlmivka konštrukčného radu HD...
• Výstupný filter (sínusový filter) HF..

Pri použití výstupného filtra je potrebné zohľadňovať pokles napätia na filtri. 

Prevodovka Pri parametrizácii prevodových motorov pracujúcich s meničmi frekvencie sa musia
zohľadniť charakteristiky nemax a Mamax prevodovky.

6.4 Jednotky s pozvoľným rozbehom
Použitie jednotiek s pozvoľným rozbehom je povolené pre motory kategórie 3, keď sú
motory vybavené snímačom teploty TF a dodržia sa podmienky podľa EN 60079-14. Pri
uvedení do prevádzky sa musí dokázať a zdokumentovať účinnosť sledovania teploty
a správneho rozbehu motora. Pri aktivácii ochrany sa musí motor odpojiť od napájania.
T
J

P
i

f
kVA

Hz

n

Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280



7Uvedenie do prevádzky
Pred uvedením do prevádzky
7 Uvedenie do prevádzky

• Na spínanie motora používajte spínacie kontakty kategórie použitia AC-3 podľa
EN 60947-4-1.

• Pri motoroch napájaných meničom dodržujte príslušné pokyny pre kabeláž vydané
výrobcom meniča.

• Dodržujte pokyny uvedené v prevádzkovom návode meniča.

7.1 Pred uvedením do prevádzky
Pred uvedením do prevádzky sa presvedčte, že
• pohon nie je poškodený a nie je blokovaný
• po dlhšom uskladnení sa prijali opatrenia podľa kapitoly "Prípravné práce"
• sú všetky prípojky správne zapojené
• smer otáčania motora / prevodového motora je správny

– (pravotočivý chod: U, V, W na L1, L2, L3)
• sú všetky ochranné kryty správne nainštalované
• všetky ochranné zariadenia motora sú aktívne a sú nastavené na menovitý prúd

motora,
• pri pohonoch v zdvíhacích zariadeniach sa používa vratné ručné odbrzďovanie

brzdy
• neexistujú žiadne iné ohrozenia.

UPOZORNENIE
• Motory môže uvádzať do prevádzky a prevádzkovať len kvalifikovaný perso-

nál pri dodržaní platných predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci
a údajov uvedených v predloženom prevádzkovom návode.

VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
Smrť alebo ťažké poranenia!
Dodržiavajte nasledujúce pokyny.

OPATRNE!
Povrchy pohonu počas prevádzky môžu dosiahnuť vysoké teploty. 
Nebezpečenstvo popálenia.
• Pred začiatkom prác nechajte vychladnúť motor. 

POZOR!
Na meniči obmedzte maximálny počet otáčok a medzný prúd. Pokyny nájdete v doku-
mentácii meniča.
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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7.2 Počas uvedenia do prevádzky
Pred uvedením do prevádzky sa uistite, že
• motor beží bezchybne (žiadne preťaženie, kolísanie otáčok, vysoká hlučnosť atď.)
• je nastavený správny brzdný moment pre príslušný prípad použitia (pozri kapitolu

"Technické údaje")
Pri problémoch nájdete ďalšie informácie v kapitole "Prevádzkové poruchy".

7.3 Nastavenie parametrov: Menič frekvencie pre motory kategórie 3

7.3.1 Priebeh uvedenia do prevádzky pre MOVITRAC® B
Pri uvedení do prevádzky dodržiavajte nasledujúce body:
• Na asistované uvedenie do prevádzky použite softvér MOVITOOLS®-MotionStudio

verzia 5.70 alebo vyššia.
• Uvedenie do prevádzky motorov kategórie 3 je možná so súborom parametrov 1 a 2. 
• V systémovej konfigurácii je prípustná iba prevádzka jedného pohonu. 
• Dá sa nastaviť priebeh regulácie tak "U/f", ako aj "vektorová regulácia".
• Pri výbere aplikácie je možná iba regulácia počtu otáčok. Voľby "Zdvíhacie zaria-

denie", "DC brzdenie" alebo "Letmý štart" sa nesmú používať.
• Typ prevádzky je vždy nastavený na "4-kvadrantovú prevádzku".
• Zodpovedajúca séria motora sa vyberá v okienku "typ motora".
• V okienku "Výber motora" je okrem výberu motora možné vybrať kategóriu prístroja,

sieťové napätie, napätie motora, typ schémy a spôsob konfigurácie zariadenia. 

Medzný prúd Parameter Medzný prúd sa v asistovanom uvedení do prevádzky v okne aplikácie
nastaví 150 % IN Mot. Túto hodnotu je potrebné znížiť v závislosti od maximálne prípust-
ného krútiaceho momentu na výstupe prevodovky Mamax. 

UPOZORNENIE
Pri uvedení do prevádzky je potrebné dodržať návod na použitie meniča frekvencie
a pri prevodových motoroch aj návod na prevodový motor.
U
P
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7Uvedenie do prevádzky
Nastavenie parametrov: Menič frekvencie pre motory kategórie 3
Maximálne otáčky V okne "Medzné hodnoty systému" treba zadať maximálne otáčky motora. Pri nastavení
parametra Maximálne otáčky treba dodržať nasledovné:
• maximálne otáčky ≤ medzný otáčky motora
• a maximálne otáčky ≤ maximálne vstupné otáčky prevodovky nemax (pozri typový

štítok prevodovky)

Automatické 
nastavenie

Parameter Automatické nastavenie sa aktivuje asistovaným uvedením do prevádzky.
Tým menič frekvencie pri každom uvoľnení automaticky nastaví parameter Hodnota IxR.
Manuálna zmena nie je povolená.

7.3.2 Priebeh uvedenia do prevádzky pre MOVIDRIVE® B
Pri uvedení do prevádzky dodržiavajte nasledujúce body:
• Na asistované uvedenie do prevádzky použite softvér MOVITOOLS®-MotionStudio

verzia 5.70 alebo vyššia.
• Uvedenie do prevádzky motorov kategórie 3 je možná so súborom parametrov 1 a 2.
• Pri prvom uvedení do prevádzky sa musí vždy vykonať kompletné uvedenie do

prevádzky.
• V motorovej konfigurácii je prípustná iba prevádzka jedného pohonu. Dá sa nastaviť

priebeh regulácie tak "U/f", ako aj "vektorová regulácia".
• Zodpovedajúca séria motora sa vyberá v okienku "typ motora".
• V okne "typ motora SEW 1" je potrebné vybrať okrem motora kategóriu prístroja,

menovité napätie motora, menovitú frekvenciu motora a sieťové napätie. 
• Pri výbere možností použitia sú možné iba funkcie "Regulácia počtu otáčok" a "Zdví-

hacie zariadenie". Funkcie "DC brzdenie" alebo "Letmý štart" sa nesmú používať.

Medzný prúd Parameter Medzný prúd sa v asistovanom uvedení do prevádzky v okne parametrov
1 nastaví na 150 % IN Mot. Túto hodnotu je potrebné znížiť v závislosti od maximálne
prípustného krútiaceho momentu na výstupe prevodovky Mamax. 

Maximálne otáčky V parametrovom okne 2 treba obmedziť maximálne otáčky motora. Pri nastavení para-
metra Maximálne otáčky treba dodržať nasledovné:
• maximálny počet otáčok ≤ medzný počet otáčok
• a maximálne otáčky ≤ maximálne vstupné otáčky prevodovky nemax (pozri typový

štítok prevodovky)

Automatické 
nastavenie

Parameter Automatické nastavenie sa aktivuje asistovaným uvedením do prevádzky.
Tým menič frekvencie pri každom uvoľnení automaticky nastaví parameter Hodnota
IxR. Manuálna zmena nie je povolená.
Typ prevádzky je vždy nastavený na "4-kvadrantovú prevádzku" (Parameter P820 / P821).
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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7.4 Zmena smeru uzavretia pri motoroch s uzávierkou spätného chodu

7.4.1 Rozmer "x" po montáži

[1] Kryt ventilátora
[2] Ventilátor
[3] Skrutka s valcovou hlavou
[4] V-krúžok

[5] Filcový krúžok
[6] Poistný krúžok
[7] Závitová diera
[8] Unášač

[9] Reťaz so zaisťovacími telieskami
[10] Dištančná podložka

6107

1243589

X

Motor Rozmer "x" po montáži

DV(E)250 – 280 13,5 mm
U
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7Uvedenie do prevádzky
Zmena smeru uzavretia pri motoroch s uzávierkou spätného chodu
Motor sa nesmie rozbiehať v uzavretom smere (pri zapájaní dodržujte sled fáz). Pri
montáži motora na prevodovku venujte pozornosť smeru otáčania a počtu stupňov.
Kvôli kontrole možno uzávierku spätného chodu jednorazovo použiť v blokovanom
smere s polovičným napätím motora:

1. Odoberte kryt ventilátora [1] a ventilátor [2], odstráňte skrutky s valcovou hlavou [3].
2. Odstráňte V-krúžok [4] a tesniacu prírubu s filcovým krúžkom [5] (tuk zachyťte na

opätovné použitie).
3. Odstráňte poistný krúžok [6] (nie pri DT71/80), dodatočne pri DV(E)132M-160M

odstráňte vyrovnávacie podložky [10].
4. Kompletne stiahnite unášač [8] a reťaz so zaisťovacími telieskami [9] cez závitové

diery [7], otočte o 180° a znovu natlačte.
5. Znovu naplňte tukom.
6. Dôležité: na reťaz so zaisťovacími telieskami nevyvíjate tlak alebo neudierajte

– hrozí poškodenie materiálu!
7. Počas zatláčania – tesne pred vniknutím zaisťovacieho telieska do vonkajšieho krúž-

ku – rukou pomaly v smere otáčania otáčajte hriadeľ rotora. Zaisťovacie teliesko ľah-
šie vkĺzne do vonkajšieho krúžku.

8. Zvyšné dielce uzávierky spätného chodu od 4. do 2. namontujte v opačnom poradí,
dodržte montážny rozmer "x" pre V-krúžok [4].

VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia neúmyselným spustením pohonu. 
Usmrtenie alebo ťažké poranenia.
• Pred začiatkom prác motor a prípadný externý ventilátor odpojte od napájania.
• Zabezpečte proti neúmyselnému spusteniu.
• Presne dodržujte nasledujúce kroky!
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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8 Prehliadka / údržba

Opravy alebo zmeny na motore môže vykonávať len servisný personál SEW, servisné
dielne alebo výrobný závod, títo majú potrebné znalosti. 
Pred uvedením motora do prevádzky treba preveriť dodržiavanie predpisov a potvrdiť to
záznamom na motore alebo vyhotovením skúšobného protokolu. 
Po všetkých prácach súvisiacich s údržbou a preventívnou údržbou treba vykonať
bezpečnostnú a funkčnú kontrolu (tepelná ochrana).

VÝSTRAHA!
Nebezpečenstvo pomliaždenia pri páde zdvíhacieho zariadenia alebo nekontrolova-
teľným správaním zariadenia. 
Usmrtenie alebo ťažké poranenia.
• Zaistite alebo spusťte pohon zdvíhacieho zariadenia (nebezpečenstvo zrútenia)
• Zabezpečte alebo ohraďte pracovný stroj
• Pred začatím prác motor a prípadný externý ventilátor odpojte od napätia a zabez-

pečte proti neúmyselnému zapnutiu!
• Používajte výlučne originálne náhradné dielce podľa príslušného platného

zoznamu dielov!

OPATRNE!
Povrchy pohonu počas prevádzky môžu dosiahnuť vysoké teploty. 
Nebezpečenstvo popálenia.
• Pred začiatkom prác nechajte vychladnúť motor. 

OPATRNE!
Teplota prostredia pri montáži, ako aj teplota samotných hriadeľových tesniacich krúž-
kov nesmie byť nižšia ako 0 °C, pretože by sa mohli poškodiť hriadeľové tesniace
krúžky. 

UPOZORNENIE
Hriadeľové tesniace krúžky pred montážou namažte tukom v oblasti tesniacich man-
žiet, pozri kapitolu "Objednávacie údaje pre mazivá a ochranu proti korózii" v prísluš-
nom podrobnom prevádzkovom návode.
P
Z
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8Prehliadka / údržba
Intervaly prehliadok a údržby
8.1 Intervaly prehliadok a údržby

POKYNY NA OCHRANU PROTI VÝBUCHU
• Používajte výhradne originálne náhradné dielce podľa príslušného platného

zoznamu dielcov, inak stráca platnosť schválenie motora na použitie v prostredí
s nebezpečenstvom výbuchu.

• Pri výmene súčastí motora, ktoré sa týkajú ochrany do výbušného prostredia, treba
znova vykonať kusovú skúšku.

• Po skončení prác spojených s údržbou a opravami dbajte na správnu montáž
motora a riadne uzavretie všetkých otvorov.

• Pravidelne čistite motory v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu. Zabráňte
vzniku usadenín prachu s hrúbkou nad 5 mm.

• Ochrana do výbušného prostredia je v najvyššej miere závislá od dodržania IP
krytia. Preto pri všetkých prácach dbajte na správne uloženie a bezchybný stav
všetkých tesnení.

• Ochranu do výbušného prostredia možno zachovať iba pri správne udržiavaných
motoroch.

• Pri obnovovaní náteru motorov alebo prevodových motorov treba rešpektovať
požiadavky na prevenciu vzniku elektrostatického náboja podľa EN / IEC 60079-0,
pozri kapitolu "Ochranný náter" v príslušnom podrobnom prevádzkovom návode.

Zariadenie / časť 
zariadenia

Časový interval Čo treba vykonať?

Motor • Každých 10 000 
prevádzkových hodín

Prekontrolujte motor:
• Prekontrolujte prípadne vymeňte 

guľkové ložiská
• Vymeňte hriadeľový tesniaci 

krúžok
• Vyčistite kanály chladiaceho 

vzduchu

Motor s uzávierkou 
spätného chodu

• Vymeňte tekutý tuk uzávierky 
spätného chodu

Pohon • Rôzne
(v závislosti od vonkajších
vplyvov)

• Opravte alebo obnovte povr-
chový / antikorózny ochranný 
náter

Cesty prúdenia vzduchu 
a povrchy motora a príp. 
externého ventilátora

• Rôzne
(v závislosti od vonkajších
vplyvov)

• Očistite cesty prúdenia vzduchu 
a povrchy
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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8.2 Výmena adaptérovej dosky
Nasledujúci obrázok znázorňuje adaptérovú dosku:

Na ochranu proti samovoľnému uvoľneniu sa pri motoroch veľkosti DR63/eDR63
skrutky [3] na upevnenie adaptérovej dosky [2] zaisťujú pomocou prípravku LOCTITE®

alebo jemu podobného.

8.3 Mazanie uzávierky spätného chodu
Uzávierka spätného chodu sa vo výrobe maže mazivom Mobil LBZ chrániacim pred
koróziou. Ak chcete použiť iné mazivo, mazivo na báze lítiového mydla a minerálneho
oleja musí zodpovedať triede NLGI 00/000 s viskozitou základného oleja 42 mm2/s pri
40 °C. Teplotný rozsah použitia siaha od –50 °C do +90 °C. Nasledujúca tabuľka uvádza
potrebné množstvo maziva.

259726475

[1]
[2]
[3]

Klietková ťažná pružina
Adaptérová doska
Skrutky

[2]

[3]

[1]

Typ motora 250/280

Tuk [g] 80
P
V
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8Prehliadka / údržba
Montáž externého ventilátora VE
8.4 Montáž externého ventilátora VE

1. Pred montážou externého ventilátora [1] skontrolujte poškodenie motora a kolesa
ventilátora.

2. Po vykonanej montáži otočením kolesa ventilátora skontrolujte, či koleso ventilátora
nikde nedrie. Odstup medzi kolesom ventilátora a pevnými časťami musí byť min.
1 mm.

[1]

UPOZORNENIE
Dodržujte pokyny uvedené v prevádzkovom návode externého ventilátora. 
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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9 Technické údaje
9.1 Maximálne dovolené radiálne sily

Nasledujúca tabuľka uvádza dovolené radiálne sily (horná hodnota) a axiálne sily (dolná
hodnota) trojfázových motorov do výbušného prostredia:

9.1.1 Prepočet radiálnej sily pri mimostredovom pôsobení sily
Pri pôsobení sily mimo stredu konca hriadeľa sa musia nasledovnými vzorcami prepo-
čítať dovolené radiálne sily. Menšia z oboch hodnôt FxL (podľa životnosti ložiska) a FxW
(podľa pevnosti hriadeľa) je dovolená hodnota pre radiálnu silu na mieste x. Pamätajte,
že výpočty platia pre Ma max.

FxL podľa 
životnosti ložiska

FxW z pevnosti 
hriadeľa

Konštrukčný tvar
[1/min]
Počet 
pólov

Dovolená radiálna sila FR [N]
Dovolená axiálna sila FA [N]; FA_ťah = FA_tlak

Veľkosť

63 250
280

Pätkový motor 1 500
4

-
-

8 000
2 500

Prírubový motor

1 000
6

600
150

-
-

1 500
4

500
110

9 000
2 600

F F
a

b x
NxL R= ×

+
[ ]

FR = dovolená radiálna sila (x = l/2) [N]
x = vzdialenosť od nákružku hriadeľa po pôsobisko sily [mm]
a, b, f = konštanty motora na prepočet radiálnej sily [mm]
c = konštanta motora na prepočet radiálnej sily [Nmm]

Obr. 1: Radiálna sila FX pri mimostredovom pôsobení sily

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

T
M

P
i

f
kVA

Hz

n
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9Technické údaje
Dovolené typy guľkových ložísk
Konštanty motora 
na prepočet 
radiálnej sily

2. koniec 
motorového 
hriadeľa

Konzultujte s SEW-EURODRIVE otázky týkajúce sa dovoleného zaťaženia 2. konca
motorového hriadeľa.

9.2 Dovolené typy guľkových ložísk
9.2.1 Kategória 3

Nasledujúca tabuľka uvádza dovolené typy guľkových ložísk:

9.3 Uťahovacie momenty
Nasledujúca tabuľka uvádza všetky uťahovacie momenty, ktoré sú potrebné na otoče-
nie svorkovej skrinky:

Veľkosť
a

[mm]

b

[mm]

c f

[mm]

d

[mm]

l

[mm]
4-pólový
[Nmm]

6-pólový
[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

Typ motora

Ložisko A
(trojfázový motor)

Ložisko B
(pätkové, prírubové, prevodové 

motory)

Prevodový 
motor

Prírubový a pätkový 
motor Trojfázový 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

Číslo 
v legende Skrutka Oblasť platnosti Uťahovací 

moment v Nm

[113] Skrutka so šošovkovitou hlavou na upevnenie 
montážnej lišty

DR63/eDR63 3

[117] Skrutka so šesťhrannou hlavou uzemnenie 
zvnútra

DR63/eDR63 3

[123] Skrutka so šesťhrannou hlavou veka svorkovej 
skrinky

DR63/eDR63 3,5

[140] Skrutka so šesťhrannou hlavou, uzemnenie 
zvonka

DR63/eDR63 3,5

[119] Skrutka so šesťhrannou hlavou KK spodná časť DVE250/280 55

[123] Skrutka so šesťhrannou hlavou KK horná časť DVE250/280 55
Prevádzkový návod – Trojfázové motory do výbušného prostredia DR63/eDR63, DVE250/280
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10 Prevádzkové poruchy
10.1 Poruchy motora
Porucha Možná príčina Náprava

Motor sa nerozbieha Prívodný kábel je prerušený Skontrolujte príp. opravte prípojky

Pretavená poistka Vymeňte poistku

Zopla sa ochrana motora Skontrolujte správne nastavenie ochrany motora, príp. 
odstráňte chybu

Ochrana motora nespína, chyba v riadení Prekontrolujte riadenie ochrany motora a prípadne 
odstráňte chybu

Motor sa nerozbehne alebo 
sa rozbieha ťažko

Motor má zapojenie do trojuholníka, ale je 
zapojený do hviezdy

Upravte zapojenie

Napätie a frekvencia sa najmä pri spúšťaní 
výrazne líšia od menovitých hodnôt

Zabezpečte lepšie parametre siete; skontrolujte prierez 
prívodov

Motor sa v zapojení do 
hviezdy nerozbieha, len 
v zapojení do trojuholníka

Nedostatočný krútiaci moment pri zapojení 
do hviezdy

Pokiaľ nie je spínací prúd pri zapojení do trojuholníka 
príliš vysoký, zapínajte rovno do trojuholníka, v opačnom 
prípade použite väčší motor alebo motor v osobitnom 
vyhotovení (konzultácie)

Porucha kontaktov v prepínači hviezda-
trojuholník

Odstráňte poruchu

Nesprávny smer otáčania Motor je nesprávne zapojený Vymeňte dve fázy

Motor vrčí a má vysoký 
odber prúdu

Chybné vinutie Motor dajte opraviť v odbornej dielni

Rotor zadrháva

Poistky sa pretavia alebo 
ochrana motora okamžite 
vypne

Skrat vo vedení Odstráňte skrat

Skrat v motore Závadu dajte odstrániť v odbornej dielni

Káble sú nesprávne pripojené Upravte zapojenie

Skrat motora Závadu dajte odstrániť v odbornej dielni

Veľký pokles otáčok pri 
zaťažení

Preťaženie Zmerajte záťaž, prípadne použite väčší motor alebo 
znížte zaťaženie

Pokles napätia Zväčšte prierez vodičov prívodu

Motor sa príliš silno zahrieva 
(zmerajte teplotu)

Preťaženie Zmerajte záťaž, prípadne použite väčší motor alebo 
znížte zaťaženie

Nedostatočné chladenie Upravte prívod chladiaceho vzduchu príp. uvoľnite 
chladiace cesty, prípadne použite externý ventilátor

Teplota prostredia je príliš vysoká Dodržiavajte prípustný teplotný rozsah

Motor je zapojený do trojuholníka namiesto 
určeného zapojenia do hviezdy

Upravte zapojenie

Prívod má uvoľnený kontakt (chýba jedna 
fáza)

Opravte uvoľnený kontakt

Pretavená poistka Nájdite a odstráňte príčinu (pozri vyššie); Vymeňte 
poistku

Sieťové napätie sa líši o viac než 5 % od 
menovitého napätia motora. Vyššie napätie 
pôsobí nepriaznivo hlavne na mnohopólo-
vé motory, pretože pri týchto motoroch je 
prúd pri behu naprázdno i pri normálnom 
napätí blízky menovitému prúdu.

Motor prispôsobte napätiu v sieti

Prekročený menovitý režim prevádzky 
(S1 až S10, DIN 57530), napr. príliš častým 
spínaním

Menovitý prevádzkový režim motora prispôsobte požado-
vaným prevádzkovým podmienkam; príp. požiadajte 
odborníka o určenie správneho pohonu

Príliš silný hluk Guľkové ložiská sú namáhané pnutím, 
sú znečistené alebo poškodené

Znovu nastavte motor, skontrolujte guľkové ložiská 
(→ kap. "Dovolené typy guľkových ložísk"), príp. namažte 
(→ kap. "Tabuľka mazív pre valivé ložiská motorov 
SEW"), vymeňte

Vibrácie rotujúcich častí Odstráňte príčinu, príp. nevyváženosť

Cudzie telesá v kanáloch chladiaceho 
vzduchu

Vyčistite kanály chladiaceho vzduchu
P
P
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10Prevádzkové poruchy
Poruchy pri prevádzke s meničom frekvencie
10.2 Poruchy pri prevádzke s meničom frekvencie
Pri prevádzke motora s meničom frekvencie sa môžu tiež vyskytnúť príznaky popísané
v kapitole "Poruchy motora". Význam týchto problémov a pokyny na ich riešenie nájdete
v návode na použitie meniča frekvencie.

10.3 Zákaznícky servis
10.3.1 Zákaznícky servis

Keď potrebujete pomoc nášho zákazníckeho servisu, prosíme vás o uvedenie 
nasledujúcich údajov:
• údaje z výkonového štítku (úplné)
• druh a rozsah poruchy
• čas a okolnosti vzniku poruchy
• pravdepodobná príčina
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11 yhlásenia o zhode
ákaznícky servis
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11 Vyhlásenia o zhode
UPOZORNENIE
Certifikát o typovej skúške ES sa dodá spolu s pohonom. Autorizovanú organizáciu,
ako aj technické detaily nájdete v priloženom certifikáte o typovej skúške ES. 
V
Z
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11Vyhlásenia o zhode
Trojfázové motory eDR.63 v kategórii 2GD
11.1 Trojfázové motory eDR.63 v kategórii 2GD
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rojfázové motory DR.63 v kategórii 3GD
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11.2 Trojfázové motory DR.63 v kategórii 3GD

4112853387
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11Vyhlásenia o zhode
Trojfázové motory DVE250/280 v kategórii 3GD
11.3 Trojfázové motory DVE250/280 v kategórii 3GD
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