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Generelle henvisninger

1.1

Anvendelse af dokumentationen

1

Dokumentationen er en del af produktet og indeholder vigtige henvisninger angående
drift og service. Dokumentationen henvender sig til alle personer, som har med monteringsarbejder, installationsarbejder, idrifttagning og servicearbejder på produktet at
gøre.
Dokumentationen skal gøres tilgængelig i en let læselig tilstand. Sørg for at sikre, at de
anlægs- og driftsansvarlige samt personer, som arbejder på apparatet under eget
ansvar, har låst dokumentationen komplet igennem og forstået den. Ved uklarheder
eller behov for information bedes der tages kotakt til SEW-EURODRIVE.
Dette tillæg til driftsvejledningen skal kun anvendes sammen med driftsejledningerne
"Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer, asynkrone servomotorer" og "Eksplosionssikre
vekselstrømsmotorer EDR.71 – 225".

1.2

Sikkerhedshenvisningernes opbygning

1.2.1

Signalordenes betydning
Nedenstående tabel viser trininddelingen og betydningen af signalordene for sikkerhedshenvisninger, advarsler om materielle skader og yderligere oplysninger.
Signalord

1.2.2

Betydning

Følger af manglende overholdelse

FARE!

Umiddelbar fare

Død eller alvorlige kvæstelser

ADVARSEL!

Mulig farlig situation

Død eller alvorlige kvæstelser

FORSIGTIG!

Mulig farlig situation

Mindre kvæstelser

VIGTIGT!

Mulige materielle skader

Beskadigelse af systemet eller dets
omgivelser

HENVISNING
VEDRØRENDE
EKSPLOSIONSBESKYTTELSE

Vigtig henvisning vedrørende
eksplosionsbeskyttelse

Ophævelse af eksplosionsbeskyttelsen
og deraf følgende farer

BEMÆRK

Nyttig henvisning eller nyttigt tip:
Gør det lettere at betjene
systemet.

Opbygning af afsnitsrelevante sikkerhedshenvisninger
De afsnitsrelevante sikkerhedshenvisninger gælder ikke kun for den specielle handling
men også for flere handlinger inden for et bestemt emne. De anvendte piktogrammer
henviser enten til en generel eller en specifik fare.
Her kan du se den formelle opbygning af en afsnitsrelevant sikkerhedshenvisning:

SIGNALORD!
Faretype og -kilde.
Mulig(e) følge(r) af manglende overholdelse.
•

Forholdsregler til afværgelse af fare.
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1
1.2.3

Opbygning af inkluderede sikkerhedshenvisninger
De inkluderede sikkerhedshenvisninger er integreret direkte i handlingsvejledningen
inden det farlige handlingstrin.
Her kan du se den formelle opbygning af en inkluderet sikkerhedshenvisning:
•

SIGNALORD! Faretype og -kilde.
Mulig(e) følge(r) af manglende overholdelse.
– Forholdsregler til afværgelse af fare.

1.3

Garantikrav
Overholdelsen af dokumentationen er en forudsætning for fejlfri drift og for at kunne
gøre krav på eventuelle mangler. Læs derfor først dokumentationen, inden du begynder
at arbejde på apparatet!

1.4

Ansvarsfraskrivelse
Overholdelse af dokumentationen er grundforudsætningen for sikker drift af eksplosionssikrede vekselstrømsmotorer DR63/eDR63 og DVE250/280 og for at opnå de
angivne produktegenskaber og effekter. SEW-EURODRIVE fraskriver sig ethvert
ansvar for person- eller materielle skader samt økonomiske tab, som måtte opstå som
følge af manglende overholdelse af driftsvejledningen. Mangelsansvar er udelukket
i sådanne tilfælde.

1.5

Ophavsret
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes.
Enhver form for mangfoldiggørelse – også i uddrag –, bearbejdning, distribution og
andre former for udnyttelse er forbudt.

1.6

Produktnavn og varemærke
De nævnte mærker og produktnavne i denne tryksag er varemærker eller registrerede
varemærker tilhørende den pågældende indehaver.
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2

Sikkerhedshenvisninger
De følgende grundlæggende sikkerhedshenvisninger er beregnet til at undgå personskal og materielle skader. Operatøren skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedshenvisninger overholdes. Sørg for at sikre, at de anlægs- og driftsansvarlige samt personer,
som arbejder på apparatet under eget ansvar, har låst dokumentationen komplet
igennem og forstået den. Ved uklarheden eller behov for information bedes der tages
kontakt til SEW-EURODRIVE.

2.1

Indledende bemærkninger
Følgende sikkerhedshenvisninger drejer sig primært om anvendelse af følgende komponenter: Eksplosionssikrede vekselstrømsmotorer DR63/eDR63 og DVE250/280. Ved
anvendelse af gearmotorer skal man desuden overholde sikkerhedshenvisninger i den
tilhørende driftsvejledning til:
•

Motorer

•

Gear

Vær ligeledes opmærksom på de supplerende sikkerhedshenvisninger i de enkelte
kapitler i denne dokumentation.

2.2

Generelt
ADVARSEL!
Livsfare eller stor fare for kvæstelse under drift af motorer eller gearmotorer som følge
af spændingsførende, blanke (ved åbnede stik/klemkasser) og evt. også bevægelige
eller torende dele.
Fare for forbrændinger på varme overflader
Død eller alvorlige kvæstelser
•
•

•
•
•
•

Opgaver i forbindelse med transport, opbevaring, opstilling, montering, tilslutning,
idrifttagning, vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af kvalificeret
personale.
Under transport, opbevaring, opstilling, montering, tilslutning, idrifttagning, vedligeholdelse og reparation skal følgende dokumenter altid overholdes:
– Advarsels- og sikkerhedshenvisninger på motor/gearmotor
– Alle tilhørende projekteringsdokumenter, idrifttagningsvejledninger og eldiagrammer
– Anlægsspecifikke bestemmelser og krav
– Nationale/regionale bestemmelser om sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker.
Beskadigede produkter må aldrig installeres.
Apparatet må aldrig tages i drift uden de påkrævede beskyttelsesafdækninger eller
hus eller tilsluttes til spænding.
Apparatet må kun anvendes korrekt.
Overhold den korrekte installation og betjening.

BEMÆRK
I tilfælde af transportskader skal der omgående reklameres over dette hos transportøren.
Yderligere oplysninger kan læses i denne dokumentation.
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2.3

Målgruppe
Alle mekaniske arbejder må udelukkende udføres af uddannede fagfolk. Fagfolk er
i denne dokumentation personer, der er fortrolige med produktets opbygning, mekanisk
installation af produktet, afhjælpning af fejl og vedligeholdelse af produktet, og som har
følgende kvalifikationer:
•

en uddannelse inden for mekanik (f.eks. mekaniker eller mekatroniker) med bestået
eksamen.

•

kendskab til denne driftsvejledning.

Alle elektrotekniske arbejder må udelukkende udføres af uddannede elektrikere.
Elektrikere er i denne dokumentation personer, der er fortrolige med produktets elektriske installation, afhjælpning af fejl og installation af produktet, og som har følgende
kvalifikationer:
•

en uddannelse inden for elektroteknik (f.eks. elektriker, elektrotekniker eller mekatroniker) med bestået eksamen.

•

kendskab til denne driftsvejledning.

Alt arbejde på de øvrige områder transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der har fået en passende undervisning.
Alle fagfolk skal bære passende beskyttelsestøj under udførelsen af det pågældende
arbejde.

2.4

Korrekt anvendelse
De eksplosionssikre elektromotorer er beregnet til industrianlæg.
Ved montering i maskiner er idrifttagningen, dvs. altså start af korrekt drift af motorerne,
ikke tilladt, før det er konstateret, at maskinerne er i overensstemmelse med bestemmelserne i Rådets direktiv 94/9/EF (ATEX-direktivet).

HENVISNINGER VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE
•
•

•
•

Motoren må kun anvendes under de forudsætninger, der er beskrevet i kapitlet
"Idrifttagning".
En motor må kun anvendes sammen med en frekvensomformer, når kravene iht.
typeprøvningsattesterne og/eller denne vejledning og angivelserne på motorens
eventuelle typeskilt overholdes!
Der må ikke opbevares aggressive midler i nærheden af anlægget, da disse kan
angribe lak og tætninger.
Motorerne må ikke køre i områder/applikationer, der medfører processer, der
skaber kraftige elektriske ladninger på motorhuset, f.eks. inde i en rørledning som
ventilatormotor, hvis der transporteres støv i rørledningen, da det kan medføre
elektrostatisk opladning af de lakerede overflader.

Luftkølede udførelser er beregnet til omgivelsestemperaturer på -20 °C til +40 °C samt
opstillingshøjder ≤ 1000 m over havets overflade. Afvigende angivelser på typeskiltet
skal overholdes. Betingelserne på opstillingsstedet skal opfylde alle angivelserne på
typeskiltet.
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2

Anden gældende dokumentation
Desuden skal følgende materialer og dokumenter følges:
•

eldiagrammer, der følger med motoren

•

driftsvejledningen til frekvensomformeren sammen med omformerforsynede motorer

•

driftsvejledningen "Eksplosionssikre gear i serien R..7, F..7, K..7, S..7, SPIROPLAN® W" ved gearmotorer

•

driftsvejledningen "Eksplosionssikret indstilleligt gear VARIBLOC® og tilbehør" /
"Eksplosionssikret indstilleligt gear VARIMOT® og tilbehør"

•

driftsvejledning for evt. monteret ekstraudstyr

•

kataloget "Eksplosionssikre vekselstrømsmotorer" og/eller

•

kataloget "Eksplosionssikre drev"

Overhold hele den tekniske dokumentation, der kan findes på vores hjemmeside:
www.sew-eurodrive.com

2.6

Transport / opbevaring
Straks efter modtagelsen skal leverancen kontrolleres for eventuelle transportskader.
Transportfirmaet skal omgående underrettes om eventuelle skader. Evt. beskadigede
produkter må ikke tages i brug.
Transportøjerne skal spændes godt fast. De er kun beregnet til vægten af
motoren /gearmotoren; der må ikke anbringes yderligere laster.
De monterede ringskruer er i overensstemmelse med DIN 580. De laster og forskrifter,
som angives dér, skal grundlæggende overholdes. Hvis der er anbragt to løfteringe eller
ringsskruer på gearmotoren, skal begge løfteringe også anvendes ved løft. Anhugningsmidlets trækretning må iht. DIN 580 ikke overskride en skråtrækning på 45°.
Om nødvendigt skal der anvendes tilstrækkeligt dimensionerede transportmidler.
Anvend dem igen for yderligere transporter.
Hvis motoren / gearmotoren ikke monteres med det samme, skal den opbevares tørt og
støvfrit. Motoren / gearmotoren må ikke opbevares i det fri og ikke lægges på ventilatorhætten. Motoren / gearmotoren kan opbevares i op til 9 måneden uden, at det er nødvendigt med særlige tiltag inden idrifttagningen.

2.7

Opstilling
Ved direkte sammenkobling skal underlaget være plant, fødder og flanger skal fastgøres korrekt og maskinen skal tilpasses præcist. Undgå konstruktionsbetinget resonansdannelse med drejefrekvens og dobbelt netfrekvens. Udluft bremsen (motorer med
integreret bremse), drej rotoren med fingrene, og lyt efter unormale friktionslyde. Kontrollér omløbsretningen i frakoblet tilstand.
Remskiven og koblingen må kun monteres og trækkes af med et egnet værktøj (skal
opvarmes!) og tildækkes med en afskærmning mod berøring. Remmene skal strammes
korrekt.
Etabler eventuelt nødvendige rørtilslutninger. Akselender skal udstyres med en afdækning på opstillingsstedet, så der ikke falder fremmedlegemer ned i ventilatoren. Vær
opmærksom på, at der skal være uhindret adgang for køleluft. Returluft fra andre aggregater må ikke indsuges.
Henvisningerne i kapitlet "Mekanisk installation" skal følges!
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2.8

Elektrisk tilslutning
Alt arbejde på den standsede lavspændingsmaskine må kun udføres af kvalificerede
fagfolk, og maskinen skal være koblet fra og sikret mod at kunne blive koblet til igen.
Dette gælder også for hjælpestrømkredse (f.eks. stilstandsopvarmning eller ekstern
ventilator).
Det skal kontrolleres, at der ikke er spænding på maskinen!
Den elektromagnetiske kompatibilitet påvirkes, hvis tolerancerne iht. EN 60034-1
(VDE 0530, del 1) – spænding +5 %, frekvens +2 %, kurvens form, symmetri – overskrides. Overhold desuden DIN IEC 60364 og EN 50110 (samt eventuelle nationale
særregler, f.eks. DIN VDE 0105 i Tyskland).
Ud over de generelt gældende installationsbestemmelser for elektrisk lavspændingsudstyr skal de særlige bestemmelser for etablering af elektriske anlæg i eksplosionsfarlige miljøer overholdes (f.eks. den tyske forskrift om driftssikkerhed BetrSichV:
EN 60079-14; EN 61241-14 og anlægsspecifikke bestemmelser).
Vær opmærksom på koblingshenvisninger og afvigende oplysninger på typeskiltet samt
eldiagrammet i klemkassen.
Tilslutningen skal foretages, så der opnås en konstant sikker elektrisk forbindelse
(trådender må ikke rage ud): foretag relevant bestykning af kabelenderne. Der skal
etableres en sikker jordledningsforbindelse. I tilsluttet tilstand må afstandene mellem
spændingsførende dele og spændingsførende og ledende dele ikke være under minimumværdierne iht. DIN EN / IEC 60079-7 og -15 og de nationale bestemmelser. Værdierne må ikke være under minimumværdierne iht. de gældende standarder, se nedenstående tabel:
Nominel spænding UN

Afstand for motorer i kategori 3
(DIN EN / IEC 60079-15)

Afstand for motorer i kategori 2
(DIN EN / IEC 60079-7)

≤ 500 V

5 mm

8 mm

> 500 V til ≤ 690 V

5,5 mm

10 mm

Der må ikke være fremmedlegemer, snavs eller fugt i kabelkassen. Luk kabelåbninger,
der ikke anvendes, og selve kassen, så den er støv- og vandtæt. I forbindelse med testdriften uden drevelementer skal sikres med en pasfeder. Kontrollér, om der er funktionsfejl, før lavspændingsmaskiner tages i brug.
Følg henvisningerne i kapitlet "Elektrisk installation"!
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2

Idrifttagning / drift
Ved forandringer sammenlignet med normal drift, f.eks. øgede temperaturer, støj,
vibrationer, skal årsagen findes. Kontakt evt. producenten. Beskyttelsesanordningernes
funktion må ikke sættes ud af drift, heller ikke ved testdrift. Sluk motoren, hvis du er
i tvivl.
Hvis luftvejene bliver meget snavsede, skal de rengøres regelmæssigt.
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Principiel opbygning af motorerne

3
3

Motorens opbygning
BEMÆRK
Følgende illustrationer er vejledende. De anvendes udelukkende som reference til
reservedelslisterne. Afhængigt af motorstørrelse og udførelse kan der forekomme
afvigelser!

3.1

Principiel opbygning af motorerne
Følgende illustration viser et eksempel på den principielle opbygning af DR63/eDR.63:
1
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3
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2
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[1]
[2]
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[7]
[9]
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[13]
[16]
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[22]
[30]
[31]

12

Rotor
Låsering
Pasfeder
Flangelejeskjold
Låseskrue
Låsering
Rillekugleleje
Låsering
Cylinderskrue
Stator
Skrue
Sekskantskrue
Akseltætningsring
Pasfeder

[32]
[35]
[36]
[41]
[42]
[44]
[100]
[101]
[103]
[104]
[106]
[107]
[108]
[109]

Låsering
Ventilatorhætte
Ventilator
Udligningsskive
B-lejeskjold
Rillekugleleje
Sekskantmøtrik
Låseskive
Stiftskrue
Støtteskive
Akseltætningsring
Sprøjteskive
Typeskilt
Nagle med kærv

[113]
[114]
[115]
[116]
[117]
[118]
[123]
[126]
[129]
[131]
[132]
[134]
[139]
[140]

Linsehovedet skrue
Stjernefjederskive
Klemme
Klembøjle
Sekskantskrue
Fjederring
Sekskantskrue
Klembøjle
Låseskrue
Pakning til dæksel
Dæksel til klemkasse
Låseskrue
Sekskantskrue
Fjederring

[143]
[144]
[216]
[230]
[572]
[823]
[829]

Mellemplade
Skrue
Sekskantmøtrik
Sekskantmøtrik
Tætning
Låseskive
Skrue
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3

Følgende illustration viser et eksempel på opbygningen af DVE250/280:
3 1 7 9 11
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42

36 32

131
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X
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X
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128
129

105

1
3
7
9
11
16
30
32

44

108

Rotor, komplet
Pasfeder
Flangelejeskjold
Låseskrue
Rillekugleleje
Stander, komplet
Akseltætningsring
Låsering

35
36
42
44
105
108
111
127

30 35

Ventilatorhætte
Ventilator
B-lejeskjold
Rillekugleleje
Tallerkenfjeder
Mærkeplade
Tætning
Jordklemme

134

160

1213

128 Jordklemme
129 Låseskrue
134 Låseskrue
160 Tætning
262 Klemme
615 Klemme
616 Klemme
1213 Klemmeplade komplet
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Motorens opbygning
Typeskilt, typebetegnelse

3
3.2

Typeskilt, typebetegnelse

3.2.1

Typeskilt
Følgende illustration viser et eksempel på typeskiltet på en DVE-motor kategorien 3GD:
6306-2Z-J-C3
6205-2Z-J-C3

EDRE90M4/2GD

0102
PTB 10 ATEX 1234 / 01

01.1151928301.0001.11
1430

50

220-240

/ 380-420Y

3,48

1,5

82,5

II2D Ex tb IIIC T120°C Db

Kundenartikel-Nr.
65

19

-20..+40

16

86,4

PTB 10 ATEX 1234 / 02
II2G Ex e IICT3 Gb
B3

6,9

0,77

13A47B911
155 (F)
130 (B)

2011

2439213579
Mærkningen på typeskiltets øverste kant forefindes kun, når motoren er certificeret eller indeholder de
pågældende komponenter.

3.2.2

Typebetegnelser
Følgende diagram viser et eksempel på en typebetegnelse:
e DR63 M 4 /2GD /TF

Motorekstraudstyr motorværn:
• Temperaturføler TF
• Temperaturovervågning KY
Kategori for eksplosionsbeskyttelse:
• 2G, 2GD, 3D eller 3GD
Poltal:
• 4, 6
Motorlængde:
• S: kort
• M: middel
• L: lang
Motormodel:
• 63, 250, 280
Motorserie med kendingsbogstav:
• E: Udførelse som energisparemotor IE2
(DVE250/280)
Kendingsbogstav for kategori 2
• eDR63
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Motorens opbygning
Ekstraudstyr

3.3

Ekstraudstyr

3.3.1

Vekselstrømsmotor i serien

3

Nedenstående skema viser vekselstrømsmotorernes forskellige udførelser:
Betegnelse

Kategori

eDR.., DR..

/2G, /2GD,

ATEX-motor

DVE..

/3D, /3GD

ATEX-energisparemotor, High-Efficiency IE2

63, 250, 280

Motorernes størrelser

S–L

Længder:
S = kort / M = middel / L = lang
LC = Rotorer med kobbergitter

4, 6
3.3.2

Poltal
Mekaniske dele
Nedenstående skema viser de mekaniske deles forskellige udførelser:

Betegnelse

Kategori

Ekstraudstyr

/RS

/3GD

Tilbageløbsspærre (kun ved netdrift)

3.3.3

Temperaturføler/temperaturovervågning
Nedenstående skema viser temperaturbeskyttelsens forskellige udførelser:

Betegnelse

Kategori

Ekstraudstyr

/TF

/2G, /2GD,

Temperaturføler (koldleder eller PTC-modstand)

/KY

/3D, /3GD

En KTY84 – 130-føler

3.3.4

Tilslutning
Nedenstående skema viser tilslutningernes forskellige udførelser:

Betegnelse

3.3.5

Kategori

Medfølger

/2G, /2GD,

Kortslutningstrækfjeder (DT14): eDR63, DR63

/3D, /3GD

Klembræt (DT13): DVE250/280

Ventilation
Nedenstående skema viser ventilationens forskellige udførelser:

Betegnelse

Kategori

Ekstraudstyr

/VE

/3D, /3GD

Ekstern ventilator til motorer iht. 94/9/EF, kategori 3 (gas/støv):
DVE250/280

/AL

/2G, /2GD,

Metalventilator: eDR63, DR63

/C

/3D, /3GD

Overdækning til ventilatorhætte
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Motorens opbygning
Ekstraudstyr

3
3.3.6

Eksplosionssikre motorer
Nedenstående skema viser eksplosionsbeskyttelseskategoriernes forskellige udførelser:

Betegnelse

Ekstraudstyr

/II2G

Motorer iht. direktiv 94/9/EF, kategori 2 (gas)

/II2GD

Motorer iht. direktiv 94/9/EF, kategori 2 (gas/støv)

/II3D

Motorer iht. direktiv 94/9/EF, kategori 3 (støv)

/II3GD

Motorer iht. direktiv 94/9/EF, kategori 3 (gas/støv)

3.3.7

Andre udførelser
Nedenstående skema viser en anden udførelse:

Betegnelse

Kategori

Ekstraudstyr

/2 W

/2G, /2GD,

Anden akselende på motoren

/3D, /3GD
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Mekanisk installation
Før arbejdet påbegyndes

4

4

Mekanisk installation
BEMÆRK
Følg altid sikkerhedshenvisningerne i kapitel 2 i denne driftsvejledning ved den mekaniske installation!

4.1

Før arbejdet påbegyndes
VIGTIGT!
Vær opmærksom, at modellen monteres korrekt iht. oplysningerne på typeskiltet!

Monter kun drevet, når følgende betingelser er opfyldt:
•

Angivelserne på drevets typeskilt stemmer overens med spændingsnettet eller frekvensomformerens udgangsspænding

•

Drevet er ubeskadiget (ingen skader som følge af transport eller opbevaring)

•

Alle transportsikringerne er afmonteret.

•

Der er sikkerhed for, at følgende punkter er opfyldt:
– Omgivelsestemperatur mellem -20 °C og +40 °C.
Vær opmærksom på, at gearets temperaturområde også kan være begrænset
(se driftsvejledning gear).
Afvigende angivelser på typeskiltet skal overholdes. Betingelserne på opstillingsstedet skal opfylde alle angivelserne på typeskiltet.
– Ingen olie, syre, gasarter, dampe, stråling osv.
– Opstillingshøjde maks. 1.000 over havets overflade.
Følg henvisningerne i kapitlet "Elektrisk installation" > "Omgivelsesforhold under
driften" > "Opstillingshøjde".
– Vær opmærksom på begrænsninger for encodere
– Specialkonstruktion: Motor fremstillet iht. omgivelserne

Ovenstående angivelser vedrører standardbestillinger. Hvis det bestilte drev afviger fra
standarden, kan andre forhold gøre sig gældende. Se derfor de afvigende forhold
i ordrebekræftelsen.
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Mekanisk installation
Langtidsopbevaring af motorer

4
4.2

Langtidsopbevaring af motorer
•

Vær opmærksom på, at kuglelejernes smørefedt forringes med 10 % pr. år efter
langtidsopbevaring ud over et år.

•

I motorer med smøresystem, som har været oplagret i mere end 5 år, skal motoren
smøres, før den tages i drift. Overhold angivelserne på motorens typeskilt.

•

Kontroller, om motoren har optaget fugt på grund af langvarig opbevaring. I den forbindelse skal isolationsmodstanden måles (målespænding 500 V).

Isolationsmodstanden (se følgende illustration) er meget temperaturafhængig!
Hvis isolationsmodstanden ikke er tilstrækkelig, skal motoren tørres.
[M ]

100

10

1

0,1

0

20

40

60

80
[˚C ]
173323019

4.2.1

Tørring af motor
Opvarm motoren:
•

med varmluft eller

•

via skilletransformator
– Kobl viklingerne i serie (se illustrationerne nedenfor)
– Hjælpevekselspænding maks. 10 % af den nominelle spænding med maks. 20 %
af den nominelle strøm

Tilslutning ved eldiagram R13:

[1]

2336250251
[1]
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Mekanisk installation
Henvisninger vedrørende opstilling af motoren

4

Afslut tørreprocessen, når den minimale isolationsmodstand overskrides.
Kontrollér klemkassen og se efter, om

4.3

•

den er tør og ren indvendig

•

tilslutnings- og fastgørelseselementer er fri for korrosion

•

pakninger og pakflader er i orden

•

kabelforskruningerne er tætte, ellers skal de rengøres eller udskiftes

Henvisninger vedrørende opstilling af motoren
FORSIGTIG!
Skarpe kanter i den åbne pasfedernot.
Mindre kvæstelser.
•
•

Læg pasfederen ned i pasfedernoten.
Træk beskyttelsesslangen over akslen.

FORSIGTIG!
Motoren kan blive beskadiget som følge af forkert montering.
Mulige materielle skader!
•

Overhold følgende henvisninger.

VIGTIGT!
Vær opmærksom, at modellen monteres korrekt iht. oplysningerne på typeskiltet!

•

Motorakselender skal afrenses omhyggeligt for rustbeskyttelse, snavs eller lignende
(anvend gængse opløsningsmidler). Opløsningsmidlet må ikke trænge ind ved lejer
og tætningsringe – risiko for materialeskader!

•

Gearmotoren må kun monteres på en plan, vibrationsfri og vridningsstabil underkonstruktion.

•

Sørg for at kundens modlejer går og bevæger sig frit.

•

Justér motoren og arbejdsmaskinen omhyggeligt, så udgangsakslen ikke bliver belastet for meget. Overhold de tilladte radial- og aksialkræfter.

•

Undgå stød og slag på akselenden.
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Mekanisk installation
Henvisninger vedrørende opstilling af motoren

4

•

Det er vigtigt, at der er uhindret tilførsel af køleluft til motoren/bremsemotoren, og at
der ikke suges varm udblæsningsluft ind fra andre aggregater. Overhold i den forbindelse følgende minimumsafstande.

h

Motortype
eDR63, DR63
DVE250
DVE280

h i mm
15
40

•

Dele, som efterfølgende skal monteres på akslen, skal afbalanceres med halv pasfeder (motoraksler er afbalanceret med halv pasfeder).

•

Hvis håndtaget til den returnerende manuelle ventilation blev anvendt under idrifttagningen, skal den tages af i gen i forbindelse med driften. Der findes en holder udvendigt på motorhuset, som det kan hænges på.

BEMÆRK
•

•

•

4.3.1

20

Ved brug af remskiver:
– Anvend kun remme, der ikke danner statisk elektricitet.
– Den maksimalt tilladte radialkraft må ikke overskrides, for motorer uden gear,
se kapitlet "Radialkræfter" (→ side 52).
Motoren i vertikal udførelse (f.eks. M4 / V1) er som standard udstyret med et
beskyttende dæksel /C.
Hvis kunden ønsker det, kan motoren også leveres uden beskyttende dæksel.
I så fald skal der monteres en afskærmning ved installation af motoren
i anlægget/maskinen, som effektivt forhindrer, at der falder genstande ned
i motoren. I den forbindelse skal kravene i henhold til EN / IEC 60079-0 og EN /
IEC 60079-7 overholdes. Afskærmningen må ikke hindre kølestrømmen.
I modeller med motorens udgangsaksel opad (f.eks. M2 / V3) skal det forhindres
med en egnet afskærmning, at smådele kan falde ned i ventilatorhætten, se også
EN / IEC 60079-0. Afskærmningen må ikke hindre kølestrømmen.

Opstilling i vådrum eller i det fri
•

Anvend passende kabelindføringer for tilledningen i overensstemmelse med installationsforskrifterne (anvend evt. reduktioner).

•

Placer så vidt muligt klemkasserne, så kabelindføringerne vender nedad.

•

Sørg for at tætne kabelindføringen grundigt.

•

Rens tætningsfladerne op klemkasser og klemkassedæksler, inden de monteres
igen. Udskift sprøde tætninger!

•

Foretag om nødvendigt udbedring af rustbeskyttelsen (især på transportringene).

•

Kontroller kapslingsklassen.

•

Beskyt akslen mod korrosion med en egnet korrosionsbeskyttelsesmiddel.
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Mekanisk installation
Tolerancer ved monteringsarbejder

4.4

4.5

4

Tolerancer ved monteringsarbejder
Akselende

Flange

Diametertolerance iht. EN 50347
• ISO j6 ved Ø ≤ 28 mm
• ISO k6 ved Ø ≥ 38 mm til ≤ 48 mm
• ISO m6 ved Ø ≥ 55 mm
• Centrerboring iht. DIN 332, form DR..

Centrerkanttolerance iht. EN 50347
• ISO j6 ved Ø ≤ 250 mm
• ISO h6 ved Ø ≥ 300 mm

Montering af indgangselementer
Indgangselementer, der monteres på motorakselenden, f.eks. drev, skal opvarmes ved
montering, så encoderen ikke bliver beskadiget på solomotorer.

4.6

Drejning af klemkassen

4.6.1

Klemkasse med klembræt og drejesikringsramme
Følgende illustration viser et eksempel på klemkassens konstruktion med drejesikringsramme:
K1M6 / K1M8 i aluminium eller gråt støbejern

K1M12S i gråt støbejern

[123]

[131]
[a]
[2]

[a1]
[1213]

[1213]

[a2]

[119]
[113]
[119]

[117]
[140]

[140]
[111]

27021600583288587
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Mekanisk installation
Drejning af klemkassen

[2]
Møtrik på tilslutningsbolt
[111] Tætning
[113] Monteringsskruer til klemkasse + låseskiver (4 af hver)
[117] Sekskantskrue jordforbindelse indvendig
[119] Monteringsskruer til klemkasse + låseskiver (4 af hver)
[123] Monteringsskruer til klemkassens dæksel + låseskiver (4 af hver)
[131] Tætning
[140] Sekskantskrue til jordforbindelse udvendigt
[A]
Klemrække 1
[a1] Skrue optionsklemme / ensretter
[a2] Fladhovedet skrue til klemme (ekstraudstyr)
[B]
Klemrække 2
[1213] Sæt (1 drejesikringsramme, 1 klembræt, 4 bøsninger, 2 skruer, 2 møtrikker)

Typen og antallet af klemrækker varierer afhængigt af klemkasse udførelse og
ekstraudstyret.
Klemkassen drejes på følgende måde:
1. Løsn boltene [123] fra klemkassens dæksel, og fjern dækslet.
2. Løsn klemkassens monteringsbolte [119].
3. Rengør tætningsfladerne på statoransatsen, klemkassens underdel og dækslet.
4. Kontrollér, om tætningerne [111 og 131] er beskadigede, og udskift dem om
nødvendigt.
5. Tag enheden bestående af klembræt og drejesikringsramme ud af klemkassen.
Løsn om nødvendigt allerede tilsluttede ledninger, før enheden tages ud.
6. Drej klemkassen hen i den ønskede position.
7. Drej enheden bestående af klembræt og drejesikringsramme analogt med klemkassen, og sat den i igen.
Markeringerne U1, V1 og W1 på klembrættet skal pege hen mod kabeludgangen
igen, når enheden er sat i.
8. Skru klemkassens underdel fast med skruerne [119] og låseskiverne med et af de
følgende tilspændingsmomenter:
•

EDR.71 – 132: 5 Nm [44,3 lb-in]

•

EDR.160 – 225: 25,5 Nm [225,7 lb-in]

9. Tilslut om nødvendigt afmonterede ledninger igen ved at følge nedenstående tabel:
Gul

Hvid

Brun

W2/T4

U2/T5

V2/T6

Sort

Rød

Blå

U1/T1

V1/T2

W1/T3

Spænd møtrikkerne på tilslutningsboltene med det passende tilspændingsmoment.

BEMÆRK
Ledningerne må ikke have knæk, snoninger osv. efter tilslutningen.
Sørg for, at de små tilslutningsdele monteres i korrekt rækkefølge, se kapitlet "Motortilslutning med klembræt".
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Mekanisk installation
Lakering

4

10.Skru klemkassens dæksel fast med skruerne [123] og låseskiverne med det pågældende tilspændingsmoment. Kontrollér, at de sidder korrekt!

ADVARSEL!
Motorens udgangsledninger kan blive beskadiget, når klembrættet drejes.
Mulige materielle skader.
•

4.6.2

Foretag en isolationsprøve efter monteringen for at sikre, at ledningerne ikke er
blevet beskadiget, se kapitlet "Langtidsopbevaring af motorer" (→ side 18).

Tilspændingsmomenter
Nedenstående skema viser alle de tilspændingsmomenter, der skal bruges til at dreje
klemkassen:
Oversigtsnummer
Skrue

Gyldighedsområde

Tilspændingsmoment
i Nm

i lb-in

[2]

Bolt M6

3

26,6

Bolt M8

6

53,1

Bolt M12

15,5

137,2

1,8

16,0

5

44,3

[61]

Linsehovedet skrue til klemme
(ekstraudstyr)

EDR.71 – 225

[113]

Linsehovedet skrue til montering af
topskinne

EDR.71 – 132

[117]

Sekskantskrue jordforbindelse indvendig

[119]
[123]

4.7

Møtrik på tilslutningsbolt

Linsehovedet skrue til klemkasse
Sekskantskrue til klemkassens dæksel

EDR.71 – 132

4

35,4

EDR.160

25,5

225,7

EDR.180 – 225
(udførelse i aluminium)

25,5

225,7

EDR.180 – 225
(udførelse i gråt
støbejern)

50

442,5

EDR.71 – 132

5

44,3

EDR.160 – 225

25,5

225,7

EDR.71 – 132

4

35,4

EDR.160

10,3

91,2

EDR.180 – 225
(udførelse i aluminium)

10,3

91,2

EDR.180 – 225
(udførelse i gråt
støbejern)

25,5

225,7
35,4

[140]

Sekskantskrue til jordforbindelse udvendigt EDR.71 – 225

4

[a1]

Skrue optionsklemme / ensretter

1,8

16,0

[a2]

Fladhovedet skrue til klemme (ekstraudstyr) EDR.71 – 225

1

8,9

EDR.71 – 225

Lakering
HENVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE
SEW-EURODRIVE leverer motorerne med en lakering, der opfylder kravet til elektrostatisk opladning iht. EN / IEC 60079-0. Ved nylakering af motorerne eller gearmotorerne skal kravene til elektrostatisk opladning iht. EN / IEC 60079-0 overholdes.
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Elektrisk installation
Yderligere bestemmelser

5
5

Elektrisk installation
ADVARSEL!
Fare for kvæstelser som følge af elektrisk stød.
Død eller alvorlige kvæstelser!
•

5.1

Overhold følgende henvisninger.

•

Overhold altid sikkerhedshenvisningerne i kapitel 2 ved installation!

•

Ved til- og frakobling af motoren skal man anvende skiftekontakter i brugskategorien
AC-3 iht. EN 60947-4-1.

•

Ved omformerforsynede motorer skal omformerproducentens henvisninger vedrørende ledningsføring følges.

•

Følg driftsvejledningen til frekvensomformeren.

Yderligere bestemmelser
De generelle installationsbestemmelser for elektrisk lavspændingsudstyr (f.eks.
DIN IEC 60364, DIN EN 50110) skal overholdes ved etablering af elektriske anlæg.

5.2

Anvendelse af eldiagrammer og tilslutningsplaner
Tilslutningen af motoren foretages iht. eldiagrammet/-diagrammerne, som følger med
motoren. Hvis dette eldiagram mangler, må motoren ikke tilsluttes eller tages i brug. Du
kan få de aktuelt gældende eldiagrammer gratis hos SEW-EURODRIVE.

5.3

Kontrol af tværsnit
Kontrollér kabeltværsnittet – iht. motorens nominelle strøm, de gyldige installationsforskrifter og kravene på opstillingsstedet.

5.4

Kabelindføringer
Kabelkasserne har metriske gevindboringer iht. EN 50262 eller NPT-gevindboringer iht.
ANSI B1.20.1-1983. Fra fabrikken er alle boringer forsynet med eksplosionsbeskyttede
lukkepropper.
For at få en korrekt kabelindføring skal lukkepropperne erstattes med kabelforskruninger med trækaflastning, der er godkendt til anvendelse i den pågældende eksplosionssikre zone. Kabelforskruningen skal vælges, så den passer til den udvendige diameter på det anvendte kabel. Kabelforskruningens tilspændingsmoment fremgår af
drifts-/installationsvejledningen eller EF-typegodkendelsesattesten for kabelforskruningerne. Kabelforskruningens kapslingsklasse skal som minimum svare til motorens
kapslingsklasse.
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Potentialudligning

5

Anvend kun tilslutningsforskruninger, hvor skruehovederne passer ned i de eksisterende planforsænkninger.
I nedenstående skema ses planforsænkningernes størrelser med de passende skruestørrelser:
Planforsænkning i mm

Forskruning

19

M12

24

M16

30

M20

35

M25

45

M32

56

M40

64

M50

75

M63

Alle kabelindføringer, der ikke skal anvendes, skal lukkes til med en lukkeprop, når
installationen er afsluttet, for at bevare kapslingsklassen. En lukkeprop skal altid
udskiftes med en eksplosionssikker prop.

5.5

Potentialudligning
Iht. EN 60079-14 og IEC 61241-14 kan det være nødvendigt at tilslutte et potentialudligningssystem. Følg henvisningerne i kapitlet "Elektrisk installation" / "Forbedring af
jordforbindelsen (EMC)".

5.6

Ledningsføring
Følg sikkerhedshenvisningerne ved installation.

5.6.1

Beskyttelse mod fejl i motorværn
For at beskytte mod fejl i SEW-motorværn (temperaturfølere TF må:
•

separat afskærmede elledninger gerne placeres sammen med synkroniserede
effektførende ledninger i ét kabel.

•

ikke-afskærmede elledninger ikke placeres sammen med synkroniserede effektførende ledninger i ét kabel.
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5.7

Særlige forhold ved drift med frekvensomformer
Ved omformerforsynede motorer skal man være opmærksom på omformerproducentens henvisninger vedrørende ledningsføring. Følg altid henvisningerne i kapitlet "Driftstyper og grænseværdier" samt driftsvejledningen til frekvensomformeren.

5.8

Forbedring af jordforbindelsen (EMC)
For en forbedret lavimpedant jordforbindelse ved høje frekvenser foreslår vi ved vekselstrømsmotorerne DR/DV(E) følgende tilslutninger:
•

DVE250 og 280: Skrue M16 og 2 skiver i ringskruens boring

[1]

5.9

Særlige forhold ved til- og frakobling
Når motorerne kobles til/fra, skal eventuel koblingsstøj fra koblingselementet udelukkes
ved hjælp af egnet støjdæmpningsudstyr. Direktivet EN 60204 (elektrisk materiel på
maskiner) kræver støjdæmpning af motorviklingen for at beskytte numeriske eller programmerbare styringer. SEW-EURODRIVE anbefaler, at støjdæmpningen foretages på
selve koblingselementerne, idet den primære årsag til koblingsstøjen er motorens til- og
frakobling.
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5.10

5

Omgivelsesbetingelser under driften

5.10.1 Omgivelsestemperatur
Hvis der ikke er anført andet på typeskiltet, skal det sikres, at temperaturområdet på
-20 °C til +40 °C overholdes.
Motorer, der er egnet til højere eller lavere omgivelsestemperaturer, har særlige angivelser på typeskiltet.
Hvis motorerne anvendes ved en omgivelsestemperatur på over +40 °C (maks. +60 °C),
skal de anvendte ledninger og ledningsforskruninger være konstrueret til temperaturer
≥ 90 °C.
5.10.2 Motoreffektens afhængighed af opstillingshøjden
Følgende diagram viser med hvilken faktor fH motoreffekten skal reduceres afhængigt
af opstillingshøjden.
fH 1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
H [m]

5408843275

Beregningen udføres efter denne formel: PH = fH × PN
Den strøm, der skal indstilles, beregnes som følger: IH = fH × IN
5.10.3 Skadelig stråling
Motorerne må ikke udsættes for skadelig stråling f.eks. ioniserende stråling. Kontakt evt.
SEW-EURODRIVE.
5.10.4 Skadelige gasser, dampe og støv
Eksplosionsbeskyttede motorer kan ved forskriftsmæssig brug ikke antænde eksplosionsfarlige gasser, dampe eller støv. Motorerne må dog ikke udsættes for gasser, dampe
eller støv, som kan forringe driftsikkerheden på grund af f.eks.

Valg af tætninger

•

korrosion

•

ødelæggelse af beskyttelsesmalingen

•

ødelæggelse af isoleringsmateriale osv.

Når motorer anvendes i miljøer med kraftige miljøbelastninger, f.eks. forhøjede
ozonværdier, kan EDR-motorerne udstyres med tætninger af højere kvalitet. Kontakt
SEW-EURODRIVE, hvis der er tvivl om tætningernes bestandighed over for miljøbelastningerne.
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5.11

Henvisninger vedrørende tilslutning af motoren
BEMÆRK
Vær opmærksom på, at det gældende eldiagram skal overholdes! Hvis dette diagram
mangler, må motoren ikke tilsluttes eller tages i brug. Du kan få de aktuelt gældende
eldiagrammer gratis hos SEW-EURODRIVE.

BEMÆRK
I klemkassen må der ikke være nogen fremmedlegemer, snavs eller fugt. Kabelindføringsåbninger, der ikke anvendes, og selve kassen skal aflukkes støv- og vandtæt.
Følg nedenstående punkter ved tilslutning af motoren:

5.12

•

Kontrollér kabeltværsnittet

•

Placér kortslutningsjumperen korrekt

•

Skru tilslutninger og jordledninger fast

•

Tilslutningsledningerne skal være fritliggende for at forhindre skader på ledningsisoleringen

•

Overhold luftstrækningerne

•

I klemkassen: Kontrollér og spænd viklingstilslutningerne

•

Foretag tilslutningerne iht. det medfølgende eldiagram

•

Undgå udragende trådender

•

Tilslut motoren i den foreskrevne omdrejningsretning

Tilslutning af motor i kategori 2G og 2GD
Følgende eldiagrammer kan rekvireres hos SEW-EURODRIVE ved angivelse af
motorens bestillingsnummer (se kapitlet "Typeskilt" i den tilhørende og udførlige
driftsvejledning):
Serie
eDR63

28

Poltal

Tilhørende eldiagram
(betegnelse/nummer)
X = pladsholder til version

4

DT14 / 08 857 X 03
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5.12.1 Motortilslutning
Kortslutningstrækfjeder

Ved motorer med typestørrelse 63 skal tilledningerne fastgøres i kortslutningstrækfjederen. Beskyttelseslederne skal fastgøres på beskyttelsesledertilslutning, så kabelskoen og husmaterialet er adskilt af en underlagsskive:
Ö-kobling

TF TF

5.13

Beskyttelsesledertilslutning

Õ-kobling

4

3

2

TF TF

1

4

3

2

1

Tilslutning af motor i kategori 3G og 3GD
Følgende eldiagrammer kan rekvireres hos SEW-EURODRIVE ved angivelse af motorens
bestillingsnummer (se kapitlet "Typeskilt" i den tilhørende og udførlige driftsvejledning):
Poltal

DR63

4, 6

Ö/Õ

DT14 / 08 857 X 03

4

Ö/Õ

DT13 / 08 798 X 06

DVE250/280

Kobling

Tilhørende eldiagram
(betegnelse/nummer)
X = pladsholder til version

Serie

5.13.1 Motortilslutning
Afhængigt af størrelse og elektrisk udførelse udleveres og tilsluttes motorerne på forskellig vis. Se tilslutningsmåden i følgende tabel.
Serie

Tilslutning

DR63

Motortilslutning med kortslutningstrækfjeder

DVE250/280

Motortilslutning med klembræt

Vær opmærksom på de tilladte luft- og krybestrækninger ved tilslutning af netledningen.

Driftsvejledning – Eksplosionssikrede vekselstrømsmotorer DR63/eDR63, DVE250/280

29

5

Elektrisk installation
Tilslutning af motor i kategori 3G og 3GD

Typestørrelse 63 – kortslutningstrækfjeder
Ved motorer med typestørrelse 63 skal tilledningerne fastgøres i kortslutningstrækfjederen. Beskyttelseslederne skal fastgøres på beskyttelsesledertilslutning, så kabelskoen og husmaterialet er adskilt af en underlagsskive:
Ö-kobling

TF TF

Beskyttelsesledertilslutning

Õ-kobling

4

3

2

TF TF

1

4

3

2

1

Typestørrelse 250/280 – klemmeplade
•

Iht. medfølgende eldiagram

•

Kontrollér kabeltværsnittet

•

Placér kortslutningsjumperen korrekt

•

Skru tilslutninger og jordledninger fast

•

I klemkassen: Kontrollér og spænd viklingstilslutningerne

Placering af jumpere ved Õ-kobling

[1]

[2]

W1

V1

U1

[3]

[4]

[5]
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Placering af jumpere ved Ö-kobling
Motorstørrelse DVE250/280:

W1

U1

[2]
[3]

V1

V2

W2

U2

[1]

[4]

[5]
[4] Klembræt
[5] Tilslutning hos kunden
[6] Tilslutning hos kunden med opdelt tilslutningskabel

[1] Jumper
[2] Tilslutningsbolt
[3] Flangemøtrik

BEMÆRK
I klemkassen må der ikke være nogen fremmedlegemer, snavs eller fugt. Kabelindføringsåbninger, der ikke anvendes, og selve kassen skal aflukkes støv- og vandtæt iht.
motorens IP-kapslingsklasse.
Motortilslutning
klemkasse

Afhængigt af den elektriske udførelse udleveres og tilsluttes motorerne på forskellig vis.
Jumperne skal placeres som vist på eldiagrammet og spændes fast. Se tilspændingsmomenterne i nedenstående tabeller.
De fremhævede udførelser gælder i S1-drift for standardspændings- og frekvensværdierne iht. katalogangivelserne. Udførelser, der afviger herfra, kan have andre tilslutninger, f.eks. en anden diameter for tilslutningsboltene og/eller et andet leveringsomfang. Udførelserne forklares på de følgende sider.
Motorstørrelse DVE250/280

Tilslutningsbolt

Tilspændingsmoment til
sekskantmøtrikker

Ø

Tilslutning
hos kunden

Udførelse

Tilslutningstype

Leveringsomfang

Tværsnit

PETilslutningsbolt

Udførelse

Ø

M10

10 Nm

≤ 95 mm2

3

Ringkabelsko

Smådele til tilslutning medfølger i en pose

M12

15.5 Nm

≤ 95 mm2

3

Ringkabelsko

Formonterede
tilslutningsdele
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[1]
[2]

[1]
[3]
[2]

[4]
[5]

[3]
[4]
[5]
[6]

[6]
1139608587

[1] Sekskantmøtrik
[2] Skive
[3] PE-leder med kabelsko
[4] Stjernefjederskive
[5] Stiftskrue
[6] Klemkasse

5.14

Motorer i kategorierne 2G, 2GD, 3D og 3GD

5.14.1 Generelle henvisninger
De eksplosionssikre motorer fra SEW-EURODRIVE er beregnet til følgende anvendelsesområder:
Motorkategori

Anvendelsesområde

2G

Anvendelse i zone 1 og iht. forskrifter for apparatgruppe II, kategori 2G

2GD

Anvendelse i zone 1 eller zone 21 og overholdelse af byggeforskrifterne for apparatgruppe II, kategori 2GD

3D

Anvendelse i zone 22 og iht. forskrifter for apparatgruppe II, kategori 2D

3GD

Anvendelse i zone 2 eller 22 og iht. forskrifter for apparatgruppe II, kategori 3GD

5.14.2 Specialmarkering "X"
Hvis der står specialmarkeringen "X" efter attestnummeret på overensstemmelseserklæringen eller EU-typeprøvningsattesten, henvises der her til særlige betingelser for
motorernes sikre anvendelse.
5.14.3 Temperaturklasser
Motorerne er godkendt til temperaturklasserne T3 eller T4.
Motorens temperaturklasse udførelserne 3D og 3GD fremgår af typeskiltet eller overensstemmelseserklæringen, der er vedlagt som bilag.
Motorens temperaturklasse i udførelsen 2G og 2GD fremgår af typeprøvningsattesten,
der leveres med motoren.
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5.14.4 Overfladetemperaturer
Motorens overfladetemperatur fremgår af typeskiltet eller overensstemmelseserklæringen og typeprøvningsattesten.
5.14.5 Beskyttelse mod for høje overfladetemperaturer
Eksplosionssikre motorer garanterer sikker drift under normale driftsforhold. Ved overbelastning skal motoren kobles sikkert fra for at undgå for høje overfladetemperaturer.
Motorværnet skal fungere i overensstemmelse med godkendelserne. I den forbindelse
skelnes der generelt mellem 2 typer motorværn. Det pågældende ekstraudstyr kan tilvælges, såfremt det er tilgængeligt:
Typer af motorværn

Ekstraudstyr

A: Motorstrøm-beskyttelsesafbryder

TF

B: Koldleder-temperaturføler
(PTC-modstand: SEW-betegnelse TF)

–
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Nedenstående skema viser den foreskrevne type motorværn afhængigt af
godkendelsen:
Kategori

2 (2GD / Gb Db eller 2G / Gb)

Drift:

Motorværn med:

•

Frekvensomformer
Blød start

Synkroniserende

–

–

–

A

B

B

Frekvensomformer

Net

Te-tid

Te-tid

A

B

Net
Mærkning
(se typeskiltet):

3 (3GD / Gc Dc eller 3G / Dc)

•

De tilladte driftstyper, der afhænger af motorværn, fremgår af kapitlet "Tilladte driftstyper". Bremsemotorer i kategori 3D og 3GD udstyrer SEW-EURODRIVE med koldleder-temperaturfølere (TF) fra fabrikken.
5.14.6 Beskyttelse udelukkende med motorværn
Ved installation med motorværn iht. EN 60947 skal man være opmærksom på følgende:
•

Ved kategori 2G og 2GD: Motorværnets reaktionstid skal ved det trækstrømsforhold
IA/IN, der er angivet på typeskiltet, være kortere end motorens opvarmningstid tE.

•

Motorværnet skal slå strømmen fra på alle poler ved strømsvigt på en fase.

•

Motorværnet skal være godkendt af en navngivet prøvningsanstalt og være forsynet
med mærkning for eksplosionsbeskyttelse.

•

Motorværnet skal være indstillet til den nominelle motorstrøm iht. typeskiltet. I kategori 2G og 2GD fremgår den tilladte nominelle motorstrøm desuden også af
typeprøvningsattesten.

5.14.7 Beskyttelse udelukkende med koldleder-temperaturføler (TF)
Koldleder-temperaturføleren skal evalueres med et egnet apparat. De gældende installationsforskrifter skal overholdes.

FORSIGTIG!
Beskadigelse af temperaturføleren på grund af for høj spænding.
Eventuel ødelæggelse af temperaturføleren.
•

Anvend ikke spændinger > 30 V.

Koldleder-temperaturfølerne opfylder DIN 44082.
Kontrolmodstandsmåling (måleinstrument med U ≤ 2,5 V eller I < 1 mA):
•

Måleværdier normal: 20 – 500 Ω, varmemodstand > 4000 Ω

Koldleder-temperaturføleren (TF) er nødvendig for at opretholde en driftsikker isolation
og til termisk overvågning.
Temperaturovervågningens analysefunktion skal være aktiveret sammen med temperaturfølerens målekreds og skal aktiveres ved overtemperatur.
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5.14.8 Beskyttelse med motorværn og supplerende koldleder-temperaturføler
De betingelser, der gælder for beskyttelse udelukkende med motorværn, gælder også
her. Beskyttelsen med koldleder-temperaturføler (TF) er blot en supplerende sikkerhedsforanstaltning, der ikke har nogen betydning for godkendelsen under omgivelsesbetingelser med eksplosionsfare.

BEMÆRK
Kontrollér i forbindelse med idrifttagningen, at beskyttelsesanordningen reagerer for
at frakoble drevet korrekt.

5.15

Ekstraudstyr
Tilslutningen af ekstraudstyr foretages iht. eldiagrammet/-diagrammerne, som følger
med motoren. Hvis dette eldiagram mangler, må ekstraudstyret ikke tilsluttes eller
tages i brug. Du kan få de aktuelt gældende eldiagrammer gratis hos SEWEURODRIVE.
Det øvrige ekstraudstyr, der beskrives i det følgende, anvendes afhængigt af kategorien. Se nedenstående skema:
Kategori 2

Kategori 3

Temperaturføler /TF

Ekstraudstyr

x

x

Uoriginal ventilator /VE

–

x

5.15.1 Temperaturføler /TF

VIGTIGT!
Temperaturføleren ødelægges som følge af overophedning.
Mulig beskadigelse af drevsystemet.
•

Sæt ikke spænding > 30 V til temperaturføler TF.

Koldleder-temperaturfølerne opfylder DIN 44082.
Kontrolmodstandsmåling (måleinstrument med U ≤ 2,5 V eller I < 1 mA):
•

Måleværdier normal: 20 – 500 Ω, varmemodstand > 4000 Ω

Hvis der anvendes en temperaturføler til termisk overvågning, skal analysefunktionen
være aktiveret for at opretholde en driftssikker isolation af temperaturfølerkredsen. Ved
overtemperatur skal der altid være en effektiv beskyttelsesfunktion.
Hvis der er en 2. klemkasse til temperaturføler TF, skal temperaturføleren sluttes til
denne tilslutning.
Overhold i forbindelse med tilslutningen af temperaturføleren TF altid det medfølgende
eldiagram. Hvis eldiagrammet ikke er med, kan du altid få de aktuelt gældende eldiagrammer gratis hos SEW-EURODRIVE.

BEMÆRK
Der må ikke være spændinger på > 30 V på temperaturføleren TF!
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Efterfølgende vises karakteristikken for TF i forhold til den nominelle reaktionstemperatur (her benævnt TNF).
R [Ω]

4000
1330
550
250

TNF + 15 K

TNF - 5 K
TNF + 5 K

-20°C
TNF - 20 K

[T]

TNF

5470153483

5.15.2 Ekstern ventilator /VE
Motorer i kategori II3D og II3GD kan udstyres med en ekstern ventilator Henvisningerne
vedrørende tilslutning og sikker drift findes i driftsvejledningen til den eksterne ventilator
VE.
Eksterne ventilatorer V er ikke godkendt til drift med eksplosionssikre vekselstrømsmotorer EDR.. .
5.15.3 Stilstandsopvarmning for motorer i kategori II3D
Ved anvendelse af de eksplosionssikre motorer ved omgivelsestemperaturen under
-20 °C skal der anvendes en stilstandsopvamrning.
Stilstandsvarmeren kan også anvendes ved temperaturer over -20 °C i tilfælde, hvor
man må påregne dugdannelse.
Vær i forbindelse med tilslutningen af stilstandsvarmeren opmærksom på den tilladte tilslutningsspænding for varmebåndet, som fremgår af motorens typeskilt og eldiagram.
Bemærk desuden også, at varmebåndet ikke må tilsluttes, så længe motoren er tændt.
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Driftstyper og grænseværdier

6.1

Tilladte driftstyper

kVA

i

f

n

P Hz

Motortype og
apparat kategori

Beskyttelse mod for høje temperaturer udelukkende med

eDR63
II2G
II2D
II2GD

Motorværn

•
•

S1
Ikke muligt med tung start1)

Motorværnsafbryder og koldleder-temperaturføler (TF)

•
•

S1
Ikke muligt med tung start1)

Motorværn

•
•

S1
Ikke muligt med tung start1)

Koldleder-temperaturføler (TF)

•
•
•
•

S1
Tung start1)
Frekvensomformerdrev iht. angivelserne
med apparater med blødstart

DR63
DVE250/280
II3GD/II3D

6

Tilladt driftstype

1) Der er tale om tung start, hvis en passende motorværnsafbryder allerede frakobler under starttiden ved
normale driftsbetingelser. Det er generelt tilfældet, hvis starttiden er mere end det 1,7-dobbelte af tiden tE.

6.1.1

Tilladt spændingsbelastning ved drift med frekvensomformer
Det er tilladt at anvende SEW-motorer med frekvensomformere, når de impulsspændinger, der fremgår af nedenstående illustration, på motorklemmerne ikke overskrides
på bestemte stigetider.
[A]
2000
1800
1600
1400

[1]

1200
1000
800
600
400
200

[B]

0
0

[A]
[B]
[1]

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

Tilladt impulsspænding ULL i V
Stigetid i µs
Tilladt impulsspænding

HENVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE
Den maksimalt tilladte leder-jord-spænding på 1.200 V må heller ikke overskrides i tilfælde af fejl ved drift i et it-net.

HENVISNING VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE
Hvis den tilladte impulsspænding overskrides, skal der træffes begrænsende forholdsregler. Spørg producenten af frekvensomformeren.
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kVA

i

f

n

Driftstyper og grænseværdier
Tilladte driftstyper

P Hz

BEMÆRK
Den maks. tilladte nom. spænding for motoren ved drift med frekvensomformer er på
500 V.
Frekvensomformere fra SEW-EURODRIVE
Ved anvendelse af frekvensomformere fra SEW-EURODRIVE og ved en netspænding
op til 500 V overholdes de maksimalt tilladte grænseværdier for motorerne.
Den maksimalt tilladte motorkabellængde er 100 m.
Der skal altid projekteres med en bremsemodstand og udføres en 4Q-idrifttagning for at
forhindre, at mellemkredsspændingen stiger til en for høj værdi i tilfælde af fejl
i 1Q-driften. Der må ikke anvendes uoriginale komponenter, f.eks. en udgangsdrossel.
Regenerativ
strømforsyning

Anvendelsen af regenerative modul af MOVIDRIVE® med de dermed nødvendige optioner er muligt uden begrænsninger. Den regenerative strømforsyning forhindrer høj
mellemkredsspænding og på den måde, at de maksimalt tilladte grænseværdier
overskrides.

Uoriginale frekvensomformere
Hvis de maksimalt tilladte grænseværdier ikke kan overholdes med uoriginale frekvensomformere, skal der træffes begrænsende forholdsregler. Spørg producenten af
frekvensomformeren.
It-net
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I et it-net tolereres der isolationsfejl mellem en fase og jord. Jordfejl i motoren kunne
medføre, at den maksimalt tilladte grænseværdi for fase/jord på 1.200 V overskrides
i generatorisk drift. For at forhindre dette effektivt skal der anbringes passende støjdæmningskoblinger mellem frekvensomformeren og motoren. Normalt anvendes i disse
tilfælde sinusfiltre mellem frekvensomformeren og motoren. Kontakt producenten af
frekvensomformeren i tilfælde af spørgsmål ved valg af komponenter og deres
støjdæmpning.
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Driftstyper og grænseværdier
Anvendelse

6.2

kVA

i

f

n

6

P Hz

Anvendelse
HENVISNINGER VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE

6.2.1

•

Drift af flere motorer med en frekvensomformer er ikke tilladt.

•

For at undgå for kraftig overophedning af motoren, skal spændingen på motorens
klembræt være projekteret.

•

For lav spænding til motoren (underkompensation) medfører øget slip og som
følge heraf kraftigere opvarmning i motorankeret.

•

Driften med frekvensomformer medfører kraftigere opvarmning af motoren ved
samme mekaniske belastning som følge af de harmoniske frekvenser i strøm og
spænding.

Motorer i kategori 2G og 2GD

HENVISNINGER VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE
•

Frekvensomformerdrift er kun tilladt for motorer, der er godkendt til denne driftsmåde iht. EF-typegodkendelsesattesten.

•

Ved idrifttagning skal på påvises, at motorspændingen stemmer overens med
kravene i EF-typegodkendelsesattesten.

De nødvendige data hertil kan findes på typeskiltet.
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kVA

6

i
6.3

f

n

Driftstyper og grænseværdier
Sikker drift af motorer i kategori 3

P Hz

Sikker drift af motorer i kategori 3
Projekteringen er den grundlæggende forudsætning for sikker drift af eksplosionssikre
motorer. I den forbindelse skal der tages hensyn til følgende punkter:

6.3.1

•

Overhold grænseværdikurven for det termiske drejningsmoment

•

Overhold det dynamiske grænsedrejningsmoment

•

Overhold motorens grænsefrekvens

•

Vælg en passende frekvensomformer

•

Kontrollér motorakslens radial- og aksialkraftbelastning i solomotorer

•

Overhold gearets maksimale indgangsomdrejningstal, se nemax på typeskiltet

•

Overhold gearets maksimale udgangsomdrejningstal, se Mamax på typeskiltet

Maksimalt tilladte drejningsmomenter
Grænseværdikurven for det termiske drejningsmoment viser de maks. tilladte drejningsmomenter, som motoren må køre med konstant.
En kortvarig overskridelse af værdierne er tilladt, hvis det effektive arbejdspunkt ligger
under den termiske grænseværdikurve.
Det maksimale dynamiske grænsemoment for motorer i kategori 3 må ikke overskride
200 % af MN.

Maks. tilladte
frekvenser

De maksimalt tilladte frekvenser, der fremgår af skemaerne for motor- og frekvensomformer-kombinationer, skal altid overholdes. Overskridelser er ikke tilladt.

Valg af
frekvensomformer

Ved valg af den rigtige frekvensomformer kan man orientere sig ved hjælp af tabellen
i kapitlet "Motor-omformer-kombination: MOVIDRIVE® og MOVITRAC®".

6.3.2

Motor-omformer-kombination: MOVIDRIVE® og MOVITRAC®

Motortype II3GD

Motorkobling Õ

Motorkobling Ö

PFU [kW]

nmaks.
[o/min]

PFU [kW]

nmaks.
[o/min]

DR63S4

0,251)

2100

0,251)

3600

DR63M4

0,25

1)

2100

0,25

1)

3600

DR63L4

0,251)

2100

0,371)
2)

3600
3)

DVE250M4

55

2100

(90) , 110

2500

DVE280S4

75

2100

(110)2), 1323)

2.500

1) kun MOVITRAC® B
2) værdier i parentes: option
3) kun MOVIDRIVE® B
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Driftstyper og grænseværdier
Sikker drift af motorer i kategori 3

6.3.3

i

n

f

6

P Hz

Termiske grænsekarakteristikker – kategori 3GD

Termiske
drejemomentgrænsekarakteristikker

Termiske drejemoment-grænsekarakteristikker ved omformerdrift for 4-polede vekselstrøms- og vekselstrømsbremsemotorer med Ö-kobling:
M/M rated
1.20
[1]

1.00
0.80
0.60

[2]

0.40
0.20
0.00
0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

3200

3600

n [o/min]
[1] 104 Hz grænsekarakteristik
[2] 87 Hz grænsekarakteristik

Termiske drejemoment-grænsekarakteristikker ved omformerdrift for 4-polede vekselstrøms- og vekselstrømsbremsemotorer med Õ-kobling:
M/M rated
1.20

1.00

[1]

0.80

0.60

[2]

0,40

0,20

0,00

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000
n [o/min]

[1] 60 Hz grænsekarakteristik
[2] 50 Hz grænsekarakteristik
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i
6.3.4

f

n

Driftstyper og grænseværdier
Apparater med blød start

P Hz
Henvisninger for sikker drift

Generelt

Frekvensomformeren skal installeres uden for den eksplosionsfarlige atmosfære.

Termisk
motorværn

For helt sikkert at undgå overskridelse af den tilladte grænsetemperatur er det til drift
med frekvensomformer kun tilladt at anvende motorer, der er udstyret med en koldledertemperaturføler (TF). Denne skal evalueres i et egnet apparat.
Motorer, som er egnede til drift på en frekvensomformer, har et ekstra frekvensomformer-typeskilt.

EMCforanstaltninger

Følgende komponenter er tilladt til frekvensomformere i serien MOVIDRIVE® og
MOVITRAC®:
•

netfilter i serien NF...-...

•

udgangsdrosselventil i serien HD...

•

udgangsfilter (sinusfilter) HF..
Ved anvendelse af et udgangsfilter skal der kompenseres for spændingsfaldet ved
hjælp af filteret.

Gear

6.4

Ved parametrering af frekvensomformerregulerede gearmotorer skal der tages hensyn
til gearets parametre nemax og Mamax.

Apparater med blød start
Anvendelsen af apparater med blød start er tilladt til motorer i kategori, hvis motorerne
er udstyret med en temperaturføler TF og opfylder betingelserne iht. EN 60079-14.
Effektiviteten af temperaturovervågningen og den korrekte start af motoren skal bevises
og dokumenteres under idrifttagningen. Hvis beskyttelsesanordningen ikke reagerer,
skal motoren adskilles fra den forsynende net.
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Før idrifttagning

I

7

0

7

Idrifttagning
BEMÆRK
•

Idrifttagningen og driften af motorerne må kun udføres af fagpersonale, der
overholde de gældende regler for forebyggelse af ulykker og angivelserne i
denne driftsvejledning.

ADVARSEL!
Fare for kvæstelser som følge af elektrisk stød.
Død eller alvorlige kvæstelser!
Overhold følgende henvisninger.
•

Ved til- og frakobling af motoren skal man anvende skiftekontakter i kategorien AC-3
jfr. EN 60947-4-1.

•

Ved omformerforsynede motorer skal omformerproducentens henvisninger vedrørende ledningsføring følges.

•

Følg driftsvejledningen til frekvensomformeren.

FORSIGTIG!
Motorens overflader kan blive meget varme under driften.
Fare for forbrændinger.
•

Lad apparatet køle af, inden arbejdet på motoren påbegyndes.

VIGTIGT!
Begræns det maksimale omdrejningstal og strømgrænsen på omformeren Du kan
finde henvisningerne til fremgangsmåden i omformerens dokumentation.

7.1

Før idrifttagning
Inden idrifttagning skal det sikres, at
•

motoren ikke er beskadiget eller blokeret

•

foranstaltningerne i kapitlet "Forberedelse" udføres efter længere tids opbevaring

•

alle tilslutninger er korrekt udført

•

motorens/gearmotorens omdrejningsretning er korrekt
– (højredrejende motor: U, V, W til L1, L2, L3)

•

alle beskyttelsesafskærmninger er korrekt installeret

•

alle motorværn er aktive og indstillet til den nominelle motorstrøm

•

den returnerende manuelle udluftning af bremsen anvendes ved hejseværksdrev

•

der ikke forekommer andre risikokilder.
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7

Idrifttagning
Under idrifttagning

0

7.2

Under idrifttagning
Under idrifttagning skal det sikres, at
•

motoren kører fejlfrit (ingen overbelastning, ingen udsving i omdrejningstallet, kraftig
støjudvikling osv.)

•

det rigtige bremsemoment er indstillet til den pågældende anvendelse (se kapitlet
"Tekniske data")

I tilfælde af problemer kan du finde yderligere informationer i kapitlet "Driftsforstyrrelser".

7.3

Parameterindstilling: Frekvensomformer til motorer i kategori 3
BEMÆRK
Ved idrifttagning af frekvensomformerne skal disses driftsvejledning og med gearmotorer desuden også driftsvejledningen for gearet følges.

7.3.1

Idrifttagningsforløb for MOVITRAC® B
Vær opmærksom på følgende punkter ved idrifttagningen:

Strømgrænse
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•

Anvend softwaren MOVITOOLS®-MotionStudio version 5.70 eller højere til idrifttagning med guide.

•

Idrifttagning og drift af motorer i kategori 3 er mulig i parametersæt 1 og 2.

•

I systemkonfigurationen er det kun solomotor, der er tilladt.

•

Der kan både indstilles "U/f" og "vektorreguleret" som regulering.

•

Ved valg af applikationen kan der vælges omdrejningstalstyring og hejseværksapplikation. Optionerne "DC-bremsning" eller "Fangningsfunktion" må ikke anvendes.

•

Driftstypen skal altid indstilles til "4-kvadrant-drift".

•

Den pågældende motorserie skal vælges i vinduet "Motortype".

•

I vinduet "Motorvalg" kan man ud over motoren vælge apparatets kategori, netspænding, motorspænding, koblingstype og anlægskonfiguration.

Parameteren Strømgrænse indstilles på 150 % IN Mot i applikationsvinduet ved idrifttagning med guiden. Denne værdi skal reduceres i overensstemmelse med gearets maksimalt tilladte udgangsdrejningsmoment Mamax.

Driftsvejledning – Eksplosionssikrede vekselstrømsmotorer DR63/eDR63, DVE250/280

Idrifttagning
Parameterindstilling: Frekvensomformer til motorer i kategori 3

I

7

0
Maks.
omdrejningstal

Automatisk
justering

7.3.2

I vinduet "Systemgrænser" skal motorens maksimale omdrejningstal begrænses. Ved
indstilling af parameteren Maks. omdrejningstal skal der tages hensyn til følgende:
•

maks. omdrejningstal ≤ motorens grænseomdrejningstal og

•

maks. omdrejningstal ≤ gearets maksimale indgangsomdrejningstal nemax (se
gearets typeskilt)

Parameteren Automatisk justering aktiveres ved idrifttagning med guiden. Med denne
indstilling indstiller frekvensomformeren parameteren IxR-værdi automatisk ved hver
frikobling. Manuel ændring er ikke tilladt.

Idrifttagningsforløb for MOVIDRIVE® B
Vær opmærksom på følgende punkter ved idrifttagningen:
•

Anvend softwaren MOVITOOLS®-MotionStudio version 5.70 eller højere til idrifttagning med guide.

•

Idrifttagning og drift af motorer i kategori 3 er mulig i parametersæt 1 og 2.

•

Ved første idrifttagning skal der altid udføres en komplet idrifttagning.

•

I motorkonfigurationen er det kun tilladt med enkeltdrev. Der kan både indstilles "U/f"
og "vektorreguleret" som regulering.

•

Den pågældende motorserie skal vælges i vinduet "Motortype".

•

I vinduet "SEW-motortype 1" skal der ud over motoren med der apparatkategori også
vælges nominel motorspænding, nominel motorfrekvens og netspænding.

•

Ved valg af anvendelsesmulighederne kan der kun vælges "omdrejningstalstyring"
og funktionen "hejseværk". Funktionerne "DC-bremsning" eller "Fangningsfunktion"
må ikke anvendes.

Strømgrænse

Parameteren Strømgrænse indstilles på 150 % IN Mot i parametervindue 1 ved idrifttagning med guiden. Denne værdi skal reduceres i overensstemmelse med gearets maksimalt tilladte udgangsdrejningsmoment Mamax.

Maks.
omdrejningstal

I parametervinduet 2 skal motorens maksimale omdrejningstal begrænses. Ved indstilling af parameteren Maks. omdrejningstal skal der tages hensyn til følgende:

Automatisk
justering

•

maks. omdrejningstal ≤ motorens grænseomdrejningstal og

•

maks. omdrejningstal ≤ gearets maksimale indgangsomdrejningstal nemax (se
gearets typeskilt)

Parameteren Automatisk justering aktiveres ved idrifttagning med guiden. Med denne
indstilling indstiller frekvensomformeren parameteren IxR-værdi automatisk ved hver
frikobling. Manuel ændring er ikke tilladt.
Driftstypen skal altid indstilles til "4-kvadrant-drift" (parameter P820 / P821).
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Idrifttagning
Ændring af spærreretningen ved motorer med tilbageløbsspærre

0

7.4

Ændring af spærreretningen ved motorer med tilbageløbsspærre

9

8

5

3

4

2

1

X

7
[1] Ventilatorhætte
[2] Ventilator
[3] Cylinderskrue
[4] V-ring

7.4.1

46

10

6

[5] Filtring
[6] Låsering
[7] Gevindboring
[8] Medbringer

[9] Klemenhedskæde
[10] Udligningsskive

Mål "x" efter monteringen

Motor

Mål "x" efter monteringen

DV(E)250 – 280

13,5 mm

Driftsvejledning – Eksplosionssikrede vekselstrømsmotorer DR63/eDR63, DVE250/280

Idrifttagning
Ændring af spærreretningen ved motorer med tilbageløbsspærre
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0
Motorer må ikke startes i spærreretningen (vær opmærksom på fasepositionerne
ved tilslutning). Vær opmærksom på udgangsakslens omdrejningsretning og trintallet
ved montering af motoren på gearet. For kontrol kan tilbageløbsspærren køres en enkelt
gang i spærreretningen med den halve motorspænding:

ADVARSEL!
Fare for at komme i klemme, hvis motoren går i gang ved et uheld.
Død eller alvorlige kvæstelser.
•
•
•

Før arbejdet påbegyndes, skal strømmen til motoren og en evt. ekstern ventilator
slukkes.
Motoren skal sikres, så den ikke kan genstartes utilsigtet.
Nedenstående fremgangsmåde skal følges!

1. Tag ventilatordækslet [1] og ventilatoren [2] af, fjern cylinderskruerne [3].
2. Fjern V-ringen [4] og tætningsflangen samt filtring [5] (opsaml fedtet, så det kan
bruges igen).
3. Fjern låseringen [6] (ikke ved DT71/80), ved DV(E)132M-160M skal udligningsskiverne [10] også fjernes.
4. Træk medbringeren [8] og klemenhedskæden [9] helt af over gevindboringerne [7],
drej den 180° , og tryk den på igen.
5. Fyld fedtet på igen.
6. Vigtigt: klemenhedskæden må ikke udsættes for slag eller tryk – materielle
skader!
7. Under indtrykningen skal rotorakslen, lige før klemenheden trænger ind i den udvendige ring, langsomt drejes manuelt i omdrejningsretningen. Klemenheden glider
lettere i den udvendige ring.
8. Tilbageløbsspærrens resterende dele skal monteres i omvendt rækkefølge fra 4. til
2., overhold monteringsmålet "x" for V-ringen [4].
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Eftersyn/vedligeholdelse
Ændring af spærreretningen ved motorer med tilbageløbsspærre

8
8

Eftersyn/vedligeholdelse
ADVARSEL!
Fare for at komme i klemme under nedstyrtende hejseværk eller som følge af ukontrollerede maskinbevægelser.
Død eller alvorlige kvæstelser.
•
•
•
•

Hejseværksmotorer skal sikres eller sænkes ned (risiko for nedstyrtning)
Sørg for at sikre og/eller indgrænse arbejdsmaskinen
Før arbejdet på motoren og en eventuel ekstern ventilator påbegyndes, skal spændingen afbrydes, og det skal sikres, at der ikke kan ske utilsigtet tilkobling!
Der må kun anvendes originale reservedele i overensstemmelse med den gældende reservedelsliste!

FORSIGTIG!
Motorens overflader kan blive meget varm under driften.
Fare for forbrændinger.
•

Lad apparatet køle af, inden arbejdet på motoren påbegyndes.

FORSIGTIG!
Ved montering må omgivelsestemperaturen og akseltætningsringenes temperatur
ikke være under 0 °C, da akseltætningsringene ellers kan blive beskadiget.

Reparationer eller ændringer på motoren må kun udføres af SEW-servicepersonale,
-værksteder eller -fabrikker, der har de nødvendige kompetencer.
Før man tager motoren i brug igen, skal man sikre sig, at forskrifterne er overholdt, og
at det er bekræftet med et mærkat på motoren eller bekræftet i en testprotokol.
Efter alt vedligeholdelses- og reparationsarbejde skal der altid foretages en sikkerhedsog funktionskontrol (termisk beskyttelse).

BEMÆRK
Før montering skal akseltætningsringe forsynes med et fedtdepot omkring tætningslæben, se kapitlet "Bestillingsangivelser vedrørende smøremidler og korrosionsbeskyttelsesmidler" i den pågældende og udførlige driftsvejledning.
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Eftersyns- og vedligeholdelsesintervaller

8

HENVISNINGER VEDRØRENDE EKSPLOSIONSBESKYTTELSE

8.1

•

Der må kun anvendes originale reservedele iht. den gældende reservedelsliste,
i modsat fald bortfalder motorens godkendelse til drift i områder med fare for
eksplosion.

•

Ved udskiftning af motordele, som berører eksplosionsbeskyttelsen, er fornyet
stykprøvning nødvendig.

•

Sørg for, at motoren er samlet korrekt, og at alle åbninger er lukket omhyggeligt
efter vedligeholdelses- og reparationsarbejderne.

•

Rengør motorer i eksplosionssikre områder regelmæssigt. Undgå støvaflejringer
over 5 mm.

•

Eksplosionsbeskyttelsen afhænger i høj grad af overholdelsen af IP-kapslingsklassen. Sørg derfor ved ethvert arbejde for, at alle pakninger er intakte og sidder
korrekt.

•

Eksplosionssikringen kan kun opretholdes, såfremt motorer vedligeholdes korrekt.

•

Ved nylakering af motorerne eller gearmotorerne skal kravene for at undgå elektrostatisk opladning iht. EN / IEC 60079-0 overholdes, se også kapitlet "Lakering"
i den tilhørende og udførlige driftsvejledning.

Eftersyns- og vedligeholdelsesintervaller
Apparat/apparatdel

Tidsinterval

Hvad skal der gøres?

Motor

•

Kontrollér motoren:
• Kontrollér kugleleherne, og
udskift dem om nødvendigt
• Udskift akseltætningsringen
• Rengør køleluftvejene

For hver 10.000 driftstimer

Motor med
tilbageløbsspærre

•

Skift tilbageløbsspærrens
flydende spærre

Drev

•

Forskelligt
(afhængigt af de ydre
påvirkninger)

•

Foretag udbedring, eller forny
overflade-/rustbeskyttelsen

Motorens luftveje og
overflade og evt. en
ekstern ventilator

•

Forskelligt
(afhængigt af de ydre
påvirkninger)

•

Rengør luftveje og overflader
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Eftersyn/vedligeholdelse
Udskift mellempladen

8
8.2

Udskift mellempladen
Følgende illustration viser mellempladen:
[1]

[2]

[3]

259726475
[1] Kortslutningstrækfjeder
[2] Mellemplade
[3] Skruer

For at sikre at skruer ikke løsnes af sig selv skal man ved motorer med typestørrelse
DR63/eDR63 sikre skruerne [3] til fastgørelse af mellempladen [2] med LOCTITE® eller
lignende.

8.3

Smøring af tilbageløbsspærren
Tilbageløbsspærren er fra fabrikken smurt med rustbeskyttende fedt af mærket Mobil
LBZ. Hvis der skal anvendes en anden form for fedt, skal det svare til NLGI-klasse
00/000 med en viskositet på 42 mm2/s ved 40 °C på basis af litiumsæbe og mineralsk
olie. Temperaturanvendelsesområdet går fra -50 °C til +90 °C. Den nødvendige fedtmængde fremgår af nedenstående følgende tabel.
Motortype
Fedt [g]

50

250/280
80
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Montering af ekstern ventilator VE

8.4

8

Montering af ekstern ventilator VE

[1]

1. Før montering af en ekstern ventilator [1], skal det kontrolleres, om der er skader på
ventilatoren og ventilatormotoren.
2. Efter monteringen skal det kontrolleres, at ventilatoren kører frit ved at dreje den.
Afstanden mellem ventilatoren og faste dele skal være mindst 1 mm.

BEMÆRK
Følg driftsvejledningen til den eksterne ventilator.
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kVA

9

i

f

n

Tekniske data
Maks. tilladte radialkræfter

P Hz

9

Tekniske data

9.1

Maks. tilladte radialkræfter
De følgende tabel viser de tilladte radialkræfter (øverste værdi) og aksialkræfter
(nederste værdi) for eksplosionssikrede vekselstrømsmotorer:

[o/min]
Poltal

Udførelse

Sokkelmotor

Flangemotor

9.1.1

Tillad radialkraft FR [N]
Tilladt aksialkraft FA [N]; FA_træk = FA_tryk
Typestørrelse
63

250
280

1500
4

-

8000
2500

1000
6

600
150

-

1500
4

500
110

9000
2600

Radialkraftomregning ved excentrisk kraftpåvirkning
Ved kraftpåvirkning uden for midten af akselenden skal de tilladte radialkræfter
beregnes efter følgende formler. Den lille af de to værdier FxL (efter lejelevetid) og FxW
(efter akselstyrke) er den tilladte værdi for radialkraft på stedet x. Vær opmærksom på,
at beregningerne gælder for Ma max.

FxL efter
lejelevetid

FxW fra
akselstyrke

FxL = FR ×

FxW =

FR
x
a, b, f
c

a
[N ]
b+x

c
[N ]
f +x
= tilladt radialkraft (x = l/2) [N]
= afstand fra akselsamling til kraftpåvirkning [mm]
= motorkonstanter for omregning radialkraft [mm]
= motorkonstant for omregning af radialkraft [Nmm]

l
l

x

x

l/2
l/2

dd
F

A

FA
Fx

FRx FR
FRa
Fig. 1: Radialkraft FX ved excentrisk kraftpåvirkning
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kVA

Tekniske data
Tilladte kuglelejetyper

Motorkonstanter
til omregning af
radialkraft

2. Motorakselende

a

c

b

Typestørrelse

i

f

n

9

P Hz

f

d

l

6-polet
[Nmm]

[mm]

[mm]

[mm]

4-polet
[Nmm]

[mm]

[mm]

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

Kontakt SEW-EURODRIVE angående den tilladte belastning af den 2. motorakselende.

9.2

Tilladte kuglelejetyper

9.2.1

Kategori 3
Følgende tabel viser de tilladte kuglelejetyper:

Motortype

DR63, eDR63
DVE250/280M

9.3

A-lejer
(vekselstrømsmotor)

B-lejer
(Sokkel-, flange-, gearmotorer)

Gearmotor

Flange- og
sokkelmotor

Vekselstrømsmotor

6303 2RS J C3

6203 2RS J C3

6202 2RS J C3

6316 2RS J C3

6315 2RS J C3

Tilspændingsmomenter
Nedenstående skema viser alle de tilspændingsmomenter, der skal bruges til at dreje
klemkassen:
Oversigtsnummer

Tilspændingsmoment i Nm

Skrue

Gyldighedsområde

Linsehovedet skrue til montering af
topskinne

DR63/eDR63

[117]

Sekskantskrue jordforbindelse indvendig

DR63/eDR63

3

[123]

Sekskantskrue til klemkassens dæksel

DR63/eDR63

3,5

[113]

3

[140]

Sekskantskrue til jordforbindelse udvendigt

DR63/eDR63

3,5

[119]

Sekskantskrue KK underdel

DVE250/280

55

[123]

Sekskantskrue KK overdel

DVE250/280
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Driftsforstyrrelser
Fejl på motoren

10
10

Driftsforstyrrelser

10.1

Fejl på motoren

Fejl

Mulig årsag

Afhjælpning

Motoren kører ikke

Tilledningen er afbrudt

Kontrollér tilslutningerne, og ret evt. fejl

Sikring smeltet

Skift sikringen

Motorværn har udløst

Kontrollér, om motorværnet er indstillet korrekt, afhjælp
evt. fejlen

Motoren starter ikke eller
kun meget trægt

Motoren starter ikke
i stjernekobling, men
kun i trekantkobling

Motorværnet aktiveres ikke, fejl i styringen

Kontrollér motorværnets styring, og afhjælp eventuelle fejl

Motoren er beregnet til trekantkobling, men
er stjernekoblet

Korriger koblingsmåden

Spændingen eller frekvensen afviger
i hvert fald under tilkobling kraftigt fra
den nominelle værdi

Sørg for bedre netforhold, kontrollér tværsnittet på
elledningen

Drejningsmomentet ved stjernekobling er
ikke tilstrækkeligt

Hvis startstrømmen ved trekantkobling ikke er for høj,
foretages direkte tilkobling, ellers skal der anvendes en
større motor eller en specialversion (kontakt SEW)

Kontaktfejl på stjerne-trekant-kontakten

Afhjælp fejlen

Forkert omdrejningsretning

Motoren er tilsluttet forkert

Ombyt 2 faser

Motoren brummer og har et
stort strømforbrug

Vikling defekt

Motoren skal indleveres til reparation på et autoriseret
værksted

Rotoren skurer imod
Sikringerne reagerer, eller
motorværnet aktiveres
straks

Kraftig reduktion af omdrejningstal ved belastning
Motoren opvarmes for
kraftigt (mål temperaturen)

Støjudvikling for stor
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Kortslutning i ledningen

Fjern kortslutningen

Kortslutning i motoren

Fejlen afhjælpes på aut. værksted

Ledningerne er tilsluttet forkert

Korriger koblingsmåden

Jordfejl på motoren

Fejlen afhjælpes på aut. værksted

Overbelastning

Foretag effektmåling, anvend eventuelt en større motor
eller reducer belastningen

Spændingen falder

Øg ledningens tværsnit

Overbelastning

Foretag effektmåling, anvend eventuelt en større motor
eller reducer belastningen

Utilstrækkelig køling

Korriger kølelufttilførslen eller frigør køleluftvejene, eftermonter evt. fremmedventilator

Omgivelsestemperaturen er for høj

Overhold det tilladte temperaturområde

Motoren er trekantkoblet og ikke i stjernekoblet som planlagt

Korriger koblingsmåden

Tilledningen er dårligt forbundet
(en fase mangler)

Afhjælp den dårlige forbindelse

Sikring smeltet

Find og afhjælp årsagen (se ovenfor); skift sikringen

Netspændingen afviger med mere end 5%
fra den nominelle motorspænding. Højere
spænding har specielt dårlige følger ved
flerpolede motorer, idet tomgangsstrømmen ved disse allerede ved normal
spænding ligger tæt på den dimensionerede strøm.

Tilpas motoren til netspændingen

Nominel driftsmåde (S1 til S10, DIN 57530)
overskredet, f.eks. på grund af for stor
koblingshyppighed

Tilpas motorens nominelle driftsmåde til de nødvendige
driftsbetingelser; kontakt om nødvendigt en specialist for
at fastsætte den korrekte enhed

Kugleleje spændt for hårdt, snavset eller
beskadiget

Indregulér motoren på ny, kontrollér kuglelejet
(→ kap. "Tilladte kuglelejetyper"), smør evt. (→ kap.
"Smøremiddeltabel valseleje SEW-motorer"), udskift

Vibrationer i roterende dele

Afhjælp årsagen, evt. ubalance

Fremmedlegeme i køleluftveje

Rengør køleluftvejene
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Driftsforstyrrelser
Fejl ved drift med frekvensomformer

10.2

10

Fejl ved drift med frekvensomformer
Ved drift af motoren med frekvensomformer kan der også opstå problemer som
beskrevet i kapitlet "Fejl på motoren". Betydningen af de opståede problemer samt
henvisninger med henblik på løsningen af disse findes i driftsvejledningen til frekvensomformeren.

10.3

Kundeservice

10.3.1 Kundeservice

Hvis du har brug for hjælp fra vores serviceafdeling, skal du oplyse følgende:
• Dataene på effektskiltet (komplet)
• Fejltype og omfanget heraf
• Hvornår og under hvilke omstændigheder fejlen er opstået
• Formodet årsag

Driftsvejledning – Eksplosionssikrede vekselstrømsmotorer DR63/eDR63, DVE250/280

55

Overensstemmelseserklæringer
Kundeservice

11
11

Overensstemmelseserklæringer
BEMÆRK
EF-typegodkendelsesattesten bliver leveret sammen med motoren. Det nævnte sted
og de tekniske detaljer fremgår af den medfølgende EF-typegodkendelsesattest.

56

Driftsvejledning – Eksplosionssikrede vekselstrømsmotorer DR63/eDR63, DVE250/280

Overensstemmelseserklæringer
Vekselstrømsmotorer eDR.63 i kategori 2GD

11.1

11

Vekselstrømsmotorer eDR.63 i kategori 2GD

EU-overensstemmelseserklæring
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*'

0 UNQLQJ
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LKW
$7(;GLUHNWLYHW

()

DQYHQGWHKDUPRQLVHUHGHVWDQGDUGHU

(1
(1
(1
(1

Bruchsal



By

Dato

Johann Soder
Teknisk direktør

a) b)

a) Befuldmægtiget til at udstede denne erklæring på vegne af producenten
b) Befuldmægtiget til at sammensætte den tekniske dokumentation

3123013771
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Overensstemmelseserklæringer
Vekselstrømsmotorer DR.63 i kategori 3GD

11
11.2

Vekselstrømsmotorer DR.63 i kategori 3GD

EU-overensstemmelseserklæring
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By

Dato

Johann Soder
Teknisk direktør

a) b)

a) Befuldmægtiget til at udstede denne erklæring på vegne af producenten
b) Befuldmægtiget til at sammensætte den tekniske dokumentation

4112853387
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Overensstemmelseserklæringer
Vekselstrømsmotorer DVE250/280 i kategori 3GD

11
11.3

Vekselstrømsmotorer DVE250/280 i kategori 3GD

EU-overensstemmelseserklæring
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By

Dato

Johann Soder
Teknisk direktør

a) b)

a) Befuldmægtiget til at udstede denne erklæring på vegne af producenten
b) Befuldmægtiget til at sammensætte den tekniske dokumentation

6212581643
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TF ....................................................................... 35
Tilbageløbsspærre ............................................. 46
Tilførsel af køleluft .............................................. 20
Tilslutning
Beskyttelsesleder ........................................ 29

Driftsvejledning – Eksplosionssikrede vekselstrømsmotorer DR63/eDR63, DVE250/280

61

Indeks

Tilslutningger
Henvisninger ................................................28
Tilslutningsmuligheder ........................................15
Tilspændingsmomenter klemkasse ............. 23, 53
Til- og frakobling .................................................26
Tolerancer ved monteringsarbejder ....................21
Transport ...............................................................9
Typebetegnelse ..................................................14
Temperaturovervågning ...............................15
Typebetegnelse EDR
Andre udførelser ...........................................16
Eksplosionssikre motorer .............................16
Mekaniske dele ............................................15
Motorserie ....................................................15
Temperaturføler og
temperaturovervågning ...................15
Tilslutningsvarianter .....................................15
Ventilation .....................................................15
Typeskilt ..............................................................14
Tætninger ............................................................27
Tørring, motor .....................................................18
U
Udskiftning af mellemplade .................................50
Udstyr, ekstra ......................................................35
V
Varmeanlæg .......................................................36
Varmebånd .........................................................36
Vedligeholdelse ...................................................48
Ventilation ...........................................................15
VE, ekstern ventilator ..........................................36

62

Driftsvejledning – Eksplosionssikrede vekselstrømsmotorer DR63/eDR63, DVE250/280

SEW-EURODRIVE—Driving the world

SEW-EURODRIVE
Driving the world

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG
P.O. Box 3023
D-76642 Bruchsal/Germany
Phone +49 7251 75-0
Fax +49 7251 75-1970
sew@sew-eurodrive.com

www.sew-eurodrive.com

