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Yleisiä ohjeita
Dokumentaation käyttöä koskevia huomatuksia

1

Yleisiä ohjeita

1.1

Dokumentaation käyttöä koskevia huomatuksia

1

Dokumentaatio on tuotteen tärkeä osa ja sisältää sen käyttöön ja huoltoon liittyviä
tärkeitä ohjeita. Dokumentaatio on tarkoitettu kaikille henkilöille, jotka suorittavat tuotteeseen kohdistuvia pystytys-, asennus-, käyttöönotto- ja huoltotöitä.
Dokumentaation on oltava aina käytettävissä luettavassa kunnossa. Varmista, että laitteistosta ja sen käytöstä vastaavat sekä laitteen parissa omalla vastuullaan työskentelevät
henkilöt ovat lukeneet dokumentaation kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet sen sisällön.
Mikäli sinulla on kysyttävää tai tarvitset lisätietoja, ota yhteys SEW-EURODRIVEen.
Oheista käyttöohjeen lisäosaa tulee käyttää ainoastaan yhdessä käyttöohjeiden "Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit, asynkroniset servomoottorit" ja "Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit EDR.71 – 225" kanssa.

1.2

Turvaohjeiden rakenne

1.2.1

Merkkisanojen merkitys
Seuraavassa taulukossa näkyy merkkisanojen tasot ja niiden tarkoitus, kun niitä käytetään ilmaisemaan turvaohjeita tai esinevahinkovaroituksissa ja muissa ohjeissa.
Merkkisana

1.2.2

Merkitys

Laiminlyönnin seuraukset

VAARA!

Välittömästi uhkaava vaara

Kuolema tai erittäin vakava
loukkaantuminen

VAROITUS!

Mahdollinen vaaratilanne

Kuolema tai erittäin vakava
loukkaantuminen

VARO!

Mahdollinen vaaratilanne

Lievä loukkaantuminen

HUOMIO!

Mahdolliset esinevahingot

Käyttölaitejärjestelmän tai sen
ympäristön vahingoittuminen

RÄJÄHDYSSUOJAUSTA
KOSKEVA OHJE

Räjähdyssuojaukseen liittyvä
tärkeä ohje

Räjähdyssuojauksen kumoaminen ja sen aiheuttamat vaarat

HUOM

Hyödyllinen ohje tai vihje:
Helpottaa käyttölaitejärjestelmän käsittelyä

Osiokohtaisten turvaohjeiden rakenne
Osiokohtaiset turvaohjeet eivät vain koske jotain tiettyä toimenpidettä vaan useita
saman aihepiirin toimenpiteitä. Käytetyt kuvasymbolit viittaavat joko yleiseen tai
johonkin tiettyyn vaaraan.
Tässä näkyy osiokohtaisen turvaohjeen rakenne:

MERKKISANA!
Vaaran tyyppi ja aiheuttaja.
Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia.
•

Toimenpiteet vaaran välttämiseksi.
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Yleisiä ohjeita
Korvausvaatimukset

1
1.2.3

Sisällytettyjen turvaohjeiden rakenne
Sisällytetyt turvaohjeet on sisällytetty suoraan työ- tai käsittelyohjeeseen ennen vaarallista työ- tai käsittelyvaihetta.
Tässä näkyy sisällytetyn turvaohjeen rakenne:
•

MERKKISANA! Vaaran tyyppi ja aiheuttaja.
Laiminlyönnin mahdollisia seurauksia.
– Toimenpiteet vaaran välttämiseksi.

1.3

Korvausvaatimukset
Käyttöohjeen noudattaminen on edellytyksenä sille, että laite toimii häiriöittä ja mahdolliset takuuvaatimukset voidaan täyttää. Lue dokumentaatio ennen kuin käytät laitetta!

1.4

Vastuun rajoitus
Käyttöohjeen noudattaminen on räjähdyssuojattujen kolmivaihemoottoreiden DR63/eDR63
ja DVE250/280 turvallisen käytön sekä tuotteiden ilmoitettujen ominaisuuksien ja suoritusarvojen saavuttamisen perusedellytys. SEW-EURODRIVE ei vastaa henkilö- tai omaisuusvahingoista, joiden syynä on dokumentaation noudattamatta jättäminen. Tuotevastuu raukeaa
sellaisissa tapauksissa.

1.5

Tekijänoikeusmerkintä
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Kaikki oikeudet pidätetään.
Kaikenlainen – myös osittainen – kopiointi, muokkaaminen, levittäminen tai muu hyödyntäminen on kielletty.

1.6

Tuotenimi ja tavaramerkit
Tässä painotuotteessa mainitut merkit ja tuotenimet ovat haltijoidensa omistamia tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
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Turvaohjeita
Huomautuksia

2

2

Turvaohjeita
Seuraavia perusturvallisuusohjeita noudattamalla vältetään henkilö- ja omaisuusvahingot. Käyttäjäyrityksen on huolehdittava siitä, että näitä periaatteellisia turvaohjeita
noudatetaan. Varmista, että laitteistosta ja yrityksestä vastaavat sekä laitteen parissa
omalla vastuullaan työskentelevät henkilöt ovat lukeneet asianomaiset dokumentit
kokonaisuudessaan ja ymmärtäneet niiden sisällön. Epäselvissä tapauksissa ja lisätietojen saamiseksi kehotamme kääntymään SEW-EURODRIVE:n puoleen.

2.1

Huomautuksia
Seuraavat turvaohjeet koskevat ennen kaikkea seuraavien komponenttien käyttöä:
Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR63/eDR63 ja DVE250/280. Vaihdemoottoreiden käytössä on noudatettava lisäksi käyttöohjeeseen sisältyviä turvaohjeita koskien
seuraavaa osaa:
•

Moottorit

•

Vaihteet

Ota myös huomioon näiden dokumenttien yksittäisissä luvuissa olevat lisäturvaohjeet.

2.2

Yleistä
VAROITUS!
Hengen- tai loukkaantumisvaara moottoreiden tai vaihdemoottoreiden käytön aikana
jännitettä johtavien, paljaiden (pistokkeiden/liitinkoteloiden ollessa avoinna) ja mahdollisesti myös liikkuvien tai pyörivien osien vuoksi.
Kuumat pinnat voivat aiheuttaa palovammoja.
Kuolema tai vakavia loukkaantumisia
•

Vain asianmukaisen koulutuksen saaneet henkilöt saavat kuljettaa, varastoida,
pystyttää, asentaa, liittää, ottaa käyttöön, huoltaa ja kunnostaa laitteita ja niiden
osia.

•

Kuljetuksen, varastoinnin, pystytyksen, asennuksen, liitännän, käyttöönoton,
huollon ja kunnostamisen yhteydessä on ehdottomasti otettava huomioon seuraavat dokumentit:
– Moottorin/vaihdemoottorin varoitus- ja ohjekilvet
– Kaikki muut käyttölaitteeseen kuuluvat suunnitteludokumentit, käyttöönottoohjeet ja kytkentäkaaviot
– Laitoskohtaiset määräykset ja vaatimukset
– Kansalliset/alueelliset turvallisuus- ja tapaturmantorjuntamääräykset

•

Älä koskaan asenna viallisia tuotteita.

•

Laitetta ei saa koskaan käyttää ilman tarvittavia suojuksia tai koteloa eikä sitä saa
asettaa jännitteen alaiseksi.

•

Laitetta saa käyttää vain ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

•

Varmista, että asennus ja käyttö tehdään oikein.

HUOM
Vaurioista on ilmoitettava viipymättä kuljetusliikkeelle.
Katso lisätietoja tästä dokumentaatiosta.
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2.3

Kohderyhmä
Vain ammattitaitoiset henkilöt saavat suorittaa mekaanisia töitä. Ammattitaitoisilla henkilöillä tarkoitetaan näissä dokumenteissa henkilöitä, jotka hallitsevat tuotteen rakenteeseen, mekaaniseen asennukseen, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät seikat ja
joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys:
•

Mekaniikkaan liittyvä koulutus (esimerkiksi mekaanikko tai mekatronikko) ja hyväksytty loppututkinto.

•

Tämän käyttöohjeen tuntemus.

Vain ammattitaitoiset sähköasentajat saavat suorittaa sähköteknisiä töitä. Ammattitaitoisilla sähköasentajilla tarkoitetaan näissä dokumenteissa henkilöitä, jotka hallitsevat
tuotteen sähköasennukseen, käyttöönottoon, vianpoistoon ja kunnossapitoon liittyvät
seikat ja joilla on näihin töihin vaadittu pätevyys:
•

Sähkötekniikkaan liittyvä koulutus (esimerkiksi sähköalan ammattilainen tai mekatronikko) ja hyväksytty loppututkimus.

•

Tämän käyttöohjeen tuntemus.

Muut kuljetukseen, varastointiin, käyttöön ja jätteiden hävittämiseen liittyvät työt saa
suorittaa vain henkilöt, jotka ovat saaneet kyseisen tehtävän vaatimaa opastusta.
Kaikkien ammattihenkilöiden on käytettävä töiden edellyttämää suojavaatetusta.

2.4

Määräysten mukainen käyttö
Nämä räjähdyssuojatut sähkömoottorit on tarkoitettu teollisuus- ja ammattikäyttöön.
Moottoreiden käyttöönotto koneisiin asennuksen yhteydessä, ts. määräysten mukaisen
käytön aloittaminen, on kielletty niin kauan, kunnes on todettu, että kone täyttää
EY-direktiivin 94/9/EY (ATEX-direktiivi) vaatimukset.

RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVIA OHJEITA
•

Moottoria saa käyttää vain luvussa "Käyttöönotto" kuvattujen edellytysten
mukaisesti.

•

Moottoria saa käyttää taajuusmuuttajassa vain, kun tyyppitarkastustodistuksen ja /
tai tämän dokumentaation sekä moottorin tyyppikilven, mikäli olemassa, mukaiset
edellytykset täyttyvät!

•

Vaihteen läheisyydessä ei saa olla syövyttäviä aineita, jotka voivat vaurioittaa vaihteen maalipintaa ja tiivisteitä.

•

Moottoreita ei saa käyttää sellaisilla alueilla / sovelluksissa, joissa aiheutuu moottorin kotelon voimakasta staattista sähkölatausta, esim. tuulettimen moottorina
käytettävän putken sisällä, mikäli putkessa kuljetetaan pölyjä, koska se voi aiheuttaa maalattujen pintojen elektrostaattista latautumista.

Ilmajäähdytteiset mallit on mitoitettu ympäristön lämpötiloille –20 °C … +40 °C ja asennuspaikoille, jotka ovat ≤ 1000 m merenpinnan yläpuolella. Poikkeavat tiedot on merkitty tyyppikilpeen. Asennuspaikalla vallitsevien olojen on oltava kaikkien tyyppikilpeen
merkittyjen tietojen mukaiset.
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Muut voimassa olevat dokumentit

2.5

2

Muut voimassa olevat dokumentit
Lisäksi on noudatettava seuraavia julkaisuja ja dokumentteja:
•

Moottorin liitteenä olevat kytkentäkaaviot

•

Käyttöohje, taajuusmuuttajalla ohjatut moottorit

•

Käyttöohje "Räjähdyssuojatut vaihteet,
SPIROPLAN® W" vaihdemoottoreissa

•

Käyttöohje "Räjähdyssuojatut variaattorit VARIBLOC® ja lisävarusteet" / "Räjähdyssuojatut variaattorit VARIMOT® ja lisävarusteet"

•

Mahdollisten lisälaitteiden käyttöohje

•

Luettelo "Räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit" ja/tai

•

luettelo "Räjähdyssuojatut käytöt"

tyyppisarjat

R..7,

F..7,

K..7,

S..7,

Tutustu koko tekniseen dokumentaatioon yrityksemme kotisivulla:
www.sew-eurodrive.com

2.6

Kuljetus / varastointi
Tarkasta mahdolliset kuljetusvauriot heti toimituksen saavuttua. Niistä on ilmoitettava
välittömästi kuljetusliikkeelle. Käyttöönotto on tarvittaessa estettävä.
Kiristä nostosilmukat. Ne on mitoitettu moottorin/vaihdemoottorin painon mukaan eikä
niihin saa kiinnittää ylimääräisiä kuormia.
Asennetut silmukkaruuvit ovat standardin DIN 580 mukaisia. Standardissa ilmoitettuja
kuormituksia ja määräyksiä on aina noudatettava. Jos vaihdemoottoriin on asennettu
kaksi nostosilmukkaa tai silmukkaruuvia, kuorma on kiinnitettävä molemmista silmukoista. Kiinnitysvälineen vetosuunta ei saa ylittää standardin DIN 580 mukaista
45 asteen kallistumaa.
Käytä tarvittaessa tarkoitukseen sopivia ja riittävästi mitoitettuja kuljetusvälineitä.
Säilytä ne myöhempiä kuljetuksia varten.
Mikäli moottoria / vaihdemoottoria ei asenneta heti, sitä on säilytettävä kuivassa ja pölyttömässä tilassa. Moottoria / vaihdemoottoria ei saa säilyttää ulkona eikä tuuletinkotelon
päällä. Moottoria / vaihdemoottoria voi säilyttää yhdeksän kuukautta ilman että se vaatisi erityistoimenpiteitä ennen käyttöönottoa.

2.7

Asennus
Moottori on asennettava tasaiselle alustalle, kiinnitettävä tukevasti jalka- tai laippakiinnityksellä ja sen suora kytkentä on kohdistettava tarkkaan. Rakenteesta johtuvat resonanssit estetään pyörimisnopeudella ja kaksinkertaisella verkon taajuudella. Tuuleta
jarru (moottoreissa, joissa on asennettu jarru), pyöritä roottoria käsin ja kuuntele, kuuluuko epätavallisia hankaavia ääniä. Tarkasta oikea pyörimissuunta kytkemättömässä
tilassa.
Asenna ja irrota kiilahihnat ja kytkimet vain työhön sopivilla laitteilla (Lämmitä!) ja peitä
ne kosketussuojalla. Vältä liian löysiä tai kireitä hihnoja.
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Sähköinen liitäntä

2

Huolehdi tarvittavista putkiliitännöistä. Mallit, joissa akselin pää on ylöspäin, on peitettävä suojakannella, joka estää vieraita kappaleita pääsemästä tuulettimen sisään. Ilmanvaihtoa ei saa estää eikä poistoilmaa – myöskään lähellä olevista laitteista – saa heti
imeä takaisin.
Noudata luvussa "Mekaaninen asennus" olevia ohjeita!

2.8

Sähköinen liitäntä
Vain sähköalan koulutuksen saanut pätevä ammattihenkilö saa suorittaa töitä pysäytetyissä matalajännitelaitteissa niiden ollessa erotettuina ja lukittuina tahatonta käynnistystä vastaan. Se koskee myös apuvirtapiirejä (esim. seisokkilämmitystä tai erillistuuletinta).
Jännitteettömyys on tarkastettava!
Standardin EN 60034-1 (VDE 0530, osa 1) toleranssien ylittäminen – jännite +5 %, taajuus +2 %, käyrämuoto, symmetria – nostaa lämpötilaa ja vaikuttaa sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen. Sen lisäksi on noudatettava standardeja DIN IEC 60364 ja
EN 50110 (ja muita mahdollisia voimassa olevia kansallisia määräyksiä, kuten esim.
DIN VDE 0105 Saksassa).
Yleisesti voimassa olevien pienjännitelaitosten asennusmääräysten lisäksi on noudatettava erityismääräyksiä, jotka koskevat sähkölaitteiden asentamista räjähdysvaarallisille
alueille (Saksassa "Betriebssicherheitsverordnung"; EN 60079-14; EN 61241-14 ja laitoskohtaiset määräykset).
Ota huomioon tyyppikilven kytkentätiedot ja poikkeavat tiedot sekä liitäntäkotelon
kytkentäkaavio.
Liitäntä on tehtävä niin, että saadaan aikaan pysyvä ja turvallinen sähköliitos (ilman
esiin työntyviä säikeen päitä). Käytä tarkoituksenmukaisia kaapelikenkiä. Asenna luotettava suojajohdinyhteys. Jännitettä johtavien osien väliset ja jännitettä johtavien osien
sekä johtavien osion väliset etäisyydet eivät saa alittaa kytketyssä tilassa standardien
DIN EN / IEC 60079-7 ja -15 sekä kansallisten määräysten mukaisia vähimmäisarvoja.
Vähimmäisarvoja on noudatettava voimassa olevien standardien mukaisesti, ks. seuraava taulukko:
Nimellisjännite UN

Laiteluokan 3 moottoreiden
etäisyys
(DIN EN / IEC 60079-15)

Laiteluokan 2 moottoreiden
etäisyys
(DIN EN / IEC 60079-7)

≤ 500 V

5 mm

8 mm

> 500 V – ≤ 690 V

5,5 mm

10 mm

Liitäntäkotelossa ei saa olla vieraita kappaleita, likaa eikä kosteutta. Tarpeettomat kaapeliläpiviennit ja itse kotelo on suljettava pölyn ja veden pitävästi. Varmista kiila ennen
koekäyttöä ilman kytkintä tai vastaavaa. Pienjännitekoneiden moitteeton toiminta on
tarkastettava ennen käyttöönottoa.
Noudata luvussa "Sähköasennus" olevia ohjeita!
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Käyttöönotto/käyttö

2.9

2

Käyttöönotto/käyttö
Mikäli laitteen käytössä ilmenee muutoksia normaalikäyttöön verrattuna, esim. lämpötilan nousua, ääniä tai värähtelyitä, niiden syy on selvitettävä. Ota tarvittaessa yhteyttä
valmistajaan. Turvalaitteita ei saa poistaa toiminnasta koekäytönkään ajaksi. Jos olet
epävarma, pysäytä moottori.
Puhdista ilmakanavat, jos niissä on paljon likaa.
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Moottorin rakenne
Moottoreiden periaatteellinen rakenne

3
3

Moottorin rakenne
HUOM
Seuraavat kuvat ovat suuntaa antavia. Ne helpottavat varaosaluettelon käyttöä.
Moottorin kokojen ja mallien välillä voi esiintyä eroja!

3.1

Moottoreiden periaatteellinen rakenne
Seuraavassa kuvassa näkyy mallin DR63/eDR.63 periaatteelinen rakenne:
1

11

3
10

2
116

117
118

7

12 131 115 143
572 42 41 36 32
123 829 44 35 30
9 132 144
16
113
114

101 104 109
106
107 103
100 13 108

19
22 31

134

230

216

129

TF TF 4

126

3

2

1

823
139
140

[1]
[2]
[3]
[7]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[16]
[19]
[22]
[30]
[31]

12

Roottori
Varmistin
Kiila
Laippalaakerikilpi
Sulkutulppa
Varmistin
Urakuulalaakeri
Varmistin
Lieriöruuvi
Staattori
Ruuvi
Kuusiokantaruuvi
Akselitiiviste
Kiila

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

Varmistin
Tuuletinkotelo
Tuuletin
Jousilevy
B-laakerikilpi
Urakuulalaakeri
Kuusiomutteri
Lukkolevy
Vaarnaruuvi
Tukilevy
Akselitiiviste
Roiskelevy
Tyyppikilpi
Uraniitti

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

Lieriökantaruuvi
Tähtilaatta
Liitin
Aluslevy
Kuusiokantaruuvi
Jousilaatta
Kuusiokantaruuvi
Aluslevy
Sulkutulppa
Kansitiiviste
Liitäntäkotelon kansi
Sulkutulppa
Kuusiokantaruuvi
Jousilaatta

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

Välilevy
Ruuvi
Kuusiomutteri
Kuusiomutteri
Tiiviste
Lukkolevy
Ruuvi
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Moottorin rakenne
Moottoreiden periaatteellinen rakenne

3

Seuraavassa kuvassa näkyy mallin DVE250/280 periaatteelinen rakenne:
3 1 7 9 11

16

42

36 32

131

111

X

127

X
262
615
616

128
129

105

1
3
7
9
11
16
30
32

44

108

Roottori, täydellinen
Kiila
Laippalaakerikilpi
Sulkutulppa
Urakuulalaakeri
Staattori, täydellinen
Akselitiiviste
Varmistin

35
36
42
44
105
108
111
127

30 35

Tuuletinkotelo
Tuuletin
B-laakerikilpi
Urakuulalaakeri
Lautasjousi
Tehokilpi
Tiiviste
Maadoitusliitin

134

160

1213

128 Maadoitusliitin
129 Sulkutulppa
134 Sulkutulppa
160 Tiiviste
262 Liitin
615 Liitin
616 Liitin
1213 Liitinalusta
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Moottorin rakenne
Tyyppikilpi, tyyppimerkintä

3
3.2

Tyyppikilpi, tyyppimerkintä

3.2.1

Tyyppikilpi
Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkkinä laiteluokan 3GD DVE-moottorin tyyppikilpi:
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
Tyyppikilven yläreunassa on merkintöjä vain silloin, kun moottori on sertifioitu tarvittavalla tavalla tai kun se
sisältää vastaavia komponentteja.

3.2.2

Tyyppimerkinnät
Seuraavassa kaaviossa näkyy tyyppimerkinnän esimerkki:
e DR63 M 4 /2GD /TF

Moottorin lisävaruste moottorinsuoja:
• Lämpötila-anturi TF
• Lämpötilan mittaus KY
Räjähdyssuojauksen laiteluokitus:
• 2G, 2GD, 3D tai 3GD
Napaluku:
• 4, 6
Moottorin pituus:
• S: lyhyt
• M: keski
• L: pitkä
Moottorikoko:
• 63, 250, 280
Moottorisarja jossa tunnus:
• E: Energiansäästömoottorimalli IE2 (DVE250/280)
Laiteluokan 2 tunnus
• eDR63
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Moottorin rakenne
Lisävarusteet

3.3

Lisävarusteet

3.3.1

Kolmivaihemoottori sarjasta

3

Seuraavasta taulukosta käy ilmi kolmivaihemoottoreiden mallivaihtoehdot:
Merkintä

Laiteluokka

eDR.., DR..

ATEX-moottori

DVE..

ATEX-energiansäästömoottori, High-Efficiency IE2

63, 250, 280

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

S–L

Moottoreiden rakennekoot
Pituudet:
S = lyhyt / M = keski / L = pitkä
LC = kuparihäkillä varustetut roottorit

4, 6
3.3.2

Napaluku
Mekaaniset asennusosat
Seuraavasta taulukosta käy ilmi mekaanisten asennusosien mallivaihtoehdot:

Merkintä

Laiteluokka

Lisälaite

/RS

/3GD

Takaisinpyörintäeste (vain verkkokäytössä)

3.3.3

Lämpötila-anturi / lämpötilan mittaus
Seuraavasta taulukosta käy ilmi lämpötilasuojan mallivaihtoehdot:

Merkintä

Laiteluokka

Lisälaite

/TF

/2G, /2GD,

Lämpötila-anturi (kylmäjohdin tai PTC-vastus)

/KY

/3D, /3GD

KTY84-130-anturi

3.3.4

Liitäntä
Seuraavasta taulukosta käy ilmi liitäntöjen mallivaihtoehdot:

Merkintä

3.3.5

Laiteluokka

Sisältyy toimitussisältöön

/2G, /2GD,

Häkkivetojousi (DT14): eDR63, DR63

/3D, /3GD

Liitinrima (DT13): DVE250/280

Ilmanvaihto
Seuraavasta taulukosta käy ilmi tuuletusten mallivaihtoehdot:

Merkintä

Laiteluokka

Lisälaite

/VE

/3D, /3GD

Vierastuulettimet direktiivin 94/9/EY, laiteluokan 3 (kaasu/pöly)
mukaisille moottoreille: DVE250/280

/ AL

/2G, /2GD,

Metallituuletin: eDR63, DR63

/C

/3D, /3GD

Tuuletinkotelon suojakatos

Käyttöohje – räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR63/eDR63, DVE250/280
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Moottorin rakenne
Lisävarusteet

3
3.3.6

Räjähdyssuojatut moottorit
Seuraavasta taulukosta käy ilmi räjähdyssuojaluokkien mallivaihtoehdot:

Merkintä

Lisälaite

/II2G

Direktiivin 94/9/EY, laiteluokan 2 (kaasu) mukaiset moottorit

/II2GD

Direktiivin 94/9/EY, laiteluokan 2 (kaasu/pöly) mukaiset moottorit

/II3D

Direktiivin 94/9/EY, laiteluokan 3 (pöly) mukaiset moottorit

/II3GD

Direktiivin 94/9/EY, laiteluokan 3 (kaasu/pöly) mukaiset moottorit

3.3.7

Muut lisämallit
Seuraavassa taulukossa näkyy lisämalli:

Merkintä
/2W

16

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

Lisälaite
Akselin toinen pää moottorissa
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Mekaaninen asennus
Ennen työn aloittamista

4

4

Mekaaninen asennus
HUOM
Mekaanisessa asennuksessa on ehdottomasti otettava huomioon tämän käyttöohjeen
luvun 2 turvallisuusohjeet!

4.1

Ennen työn aloittamista
HUOMIO!
Varmista, että asennuspaikka vastaa tyyppikilpeen merkittyjä tietoja!

Käyttölaitteen saa asentaa vasta kun seuraavat edellytykset täyttyvät:
•

Käyttölaitteen tyyppikilven tiedot vastaavat jänniteverkkoa tai taajuusmuuttajan
lähtöjännitettä

•

Käyttölaite on ehjä (ei kuljetuksen tai varastoinnin aikana syntyneitä vaurioita)

•

Kaikki kuljetusvarmistimet on poistettu

•

On varmistettu, että seuraavat ehdot on täytetty:
– Ympäristön lämpötila on –20 °C – +40 °C.
Ota huomioon, että myös vaihteen lämpötila-alue voi olla rajoitettu (ks. vaihteen
käyttöohje)
Poikkeavat tiedot on merkitty tyyppikilpeen. Asennuspaikalla vallitsevien olojen
on oltava kaikkien tyyppikilpeen merkittyjen tietojen mukaiset.
– Ympäristössä ei esiinny öljyjä, happoja, kaasuja, höyryjä eikä säteilyä tms.
– Asennuskorkeus on enintään 1000 m merenpinnan yläpuolella.
Noudata luvun "Sähköasennus " > "Käyttöympäristöä koskevat ehdot" > "Pystytyskorkeus" ohjeita.
– Anturien rajoituksia on noudatettava
– Erikoismallit: Käyttölaite on valmistettu ympäristöolosuhteiden mukaan

Yllä mainitut tiedot koskevat vakiotilauksia. Mikäli tilataan vakiosta poikkeavia käyttölaitteita, mainitut edellytykset voivat olla poikkeavia. Poikkeavat edellytykset käyvät ilmi
tilausvahvistuksesta.

Käyttöohje – räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR63/eDR63, DVE250/280

17

Mekaaninen asennus
Moottorien pitkäaikaisvarastointi

4
4.2

Moottorien pitkäaikaisvarastointi
•

Kuulalaakereiden rasvan käyttöikä lyhenee 10 % vuodessa yli vuoden kestäneen
varastoinnin jälkeen.

•

Kun moottoreissa on jälkivoitelulaite, ne on 5 vuoden laakerointiajan jälkeen jälkivoideltava ennen käyttöönottoa. Noudata moottorin voitelukilvessä olevia merkintöjä.

•

Tarkasta, onko moottoriin päässyt kosteutta pitkän varastointiajan aikana. Siitä
syystä on mitattava eristysvastus (mittausjännite 500 V).

Lämpötila vaikuttaa voimakkaasti eristysvastukseen (ks. seuraava kuva)! Ellei
eristysvastus ole riittävä, moottori on kuivattava.
[M ]

100

10

1

0,1

0

20

60

40

80
[˚C ]
173323019

4.2.1

Moottorin kuivaus
Lämmitä moottori:
•

puhaltamalla lämmintä ilmaa tai

•

käyttämällä erotusmuuntajaa
– kytkemällä käämit sarjaan (ks. seuraavat kuvat)
– kytke käämeihin vaihtovirtajännite, maks. 10 % nimellisjännitteestä, virta maks.
20 % nimellisvirrasta

Kytkentäkaavion R13 mukainen kytkentä:

[1]

2336250251
[1]
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Mekaaninen asennus
Moottorin pystytystä koskevia ohjeita

4

Lopeta kuivaaminen, kun eristysvastuksen vähimmäisarvo on ylitetty.
Tarkasta liitäntäkotelosta, että

4.3

•

sisätila on kuiva ja puhdas

•

liitäntä- ja kiinnitysosissa ei ole korroosiota

•

tiiviste ja tiivistepinnat ovat kunnossa

•

kaapelien läpivientiholkit ovat tiiviit, puhdista ja vaihda tarvittaessa.

Moottorin pystytystä koskevia ohjeita
VARO!
Teräviä reunoja avoimen kiilauran vuoksi.
Lievä loukkaantuminen.
•

Aseta kiila kiilauraan.

•

Vedä suojaletku akselin päälle.

VARO!
Moottori voi vaurioitua virheellisen asennuksen seurauksena.
Mahdolliset esinevahingot!
•

Noudata seuraavia ohjeita.

HUOMIO!
Varmista, että asennuspaikka vastaa tyyppikilpeen merkittyjä tietoja!

•

Moottoriakselin päät on puhdistettava huolellisesti korroosiosuoja-aineesta, liasta
tms. (sopivaa liuotinta käyttämällä). Liuotinta ei saa päästä laakereihin eikä tiivisteisiin – materiaalivauriot!

•

Vaihdemoottorin saa asentaa vain tasaiselle, tärähtelemättömälle ja jäykälle
alusrakenteelle.

•

Varmista asiakkaan vastalaakerin vapaa liikkuvuus.

•

Linjaa moottori ja työkone huolellisesti, jotta toisioakselia ei kuormiteta liikaa.
Ota huomioon sallitut radiaali- ja aksiaalivoimat.

•

Suojaa akselinpäätä iskuilta.
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Mekaaninen asennus
Moottorin pystytystä koskevia ohjeita

4

•

Varmista, että moottoriin / jarrumoottoriin pääsee esteettömästi viileää ilmaa ja että
laitteeseen ei imetä muiden laitteiden lämmintä poistoilmaa. Noudata seuraavia
vähimmäisetäisyyksiä:

h

Moottorityyppi
eDR63, DR63
DVE250
DVE280

h / mm
15
40

•

Tasapainota jälkikäteen akseliin asennettavat osat puolikkaalla kiilalla (toisioakselit
on tasapainotettu puolikkaalla kiilalla).

•

Mikäli käyttöönoton yhteydessä on käytetty takaisinpalautuvan käsivapauttimen
käsivipua, se on irrotettava käyttöä varten. Vipua voidaan säilyttää moottorin kotelon
kyljessä olevassa pitimessä.

HUOM
•

Hihnapyöriä käytettäessä:
– on käytettävä vain staattisesti varautumattomia hihnoja.
– Suurinta sallittua säteisvoimaa ei saa ylittää, ks. vaihteettomissa moottoreissa
luku "Säteisvoimat" (→ sivu 52).

•

Vertikaalisesti asennettavat moottorit (esim. M4 / V1) on varustettu vakiona
suojakatolla /C.
Asiakkaan toivomuksesta suojakaton voi jättää toimituksesta pois. Silloin käyttölaitteen ja laitteiston/koneen asennuksen yhteydessä on kiinnitettävä suojus, joka
estää tehokkaasti esineiden sisäänputoamisen. Standardien EN / IEC 60079-0 ja
EN / IEC 60079-7 vaatimuksia on noudatettava. Suojus ei saa estää jäähdytysilman vapaata liikkumista.

•

4.3.1

20

Rakenteissa, joissa moottorin toisioakseli asennetaan ylös (esim. M2 / V3), on
estettävä soveltuvalla suojuksella pienten osien putoaminen tuuletinkoteloon, ks.
myös EN / IEC 60079-0. Suojus ei saa estää jäähdytysilman vapaata liikkumista.

Asennus kosteisiin tiloihin tai ulos
•

Käytä tulojohtimessa sopivia kaapelien läpivientiholkkeja asennusohjeiden mukaan
(käytä tarvittaessa supistimia).

•

Sijoita liitäntäkotelo, mikäli mahdollista, niin, että kaapeliläpiviennit ovat alaspäin.

•

Tiivistä kaapelin läpivienti vielä huolellisesti.

•

Puhdista liitäntäkotelon ja sen kannen tiivistepinnat hyvin ennen kokoamista. Korvaa
haurastuneet tiivisteet uusilla!

•

Korjaa tarvittaessa korroosiosuojaus (erityisesti nostosilmukoissa).

•

Tarkista kotelointiluokka.

•

Suojaa akseli soveltuvalla korroosiosuoja-aineella korroosiota vastaan.
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Mekaaninen asennus
Toleranssit kokoonpanotöissä

4.4

4.5

4

Toleranssit kokoonpanotöissä
Akselin pää

Laippa

EN 50347 mukainen läpimittatoleranssi
• ISO j6 kun Ø ≤ 28 mm
• ISO k6 kun Ø ≥ 38 mm – ≤ 48 mm
• ISO m6 kun Ø ≥ 55 mm
• Keskiöreikä normin DIN 332 mukaan,
muoto DR..

Standardin EN 50347 mukainen keskiöreunan
toleranssi
• ISO j6 kun Ø ≤ 250 mm
• ISO h6 kun Ø ≥ 300 mm

Käyttöelementtien vetäminen akselille
Moottoriakselin päähän vedettävät käyttöelementit, esim. hammaspyörät, on asennettava lämmittämällä niitä, jotta Solo-moottoreiden anturi ei vahingoitu.

4.6

Liitäntäkotelon kääntäminen

4.6.1

Liitinalustalla ja vääntösuojakehyksellä varustettu liitäntäkotelo
Seuraavassa kuvassa näkyy esimerkkinä vääntösuojakehyksellä varustettu liitäntäkotelorakenne:
K1M6 / K1M8 alumiini- tai harmaavalumallina

K1M12S harmaavalumallina

[123]

[131]
[a]
[2]

[a1]
[1213]

[1213]

[a2]

[119]
[113]
[119]

[117]
[140]

[140]
[111]

27021600583288587
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Mekaaninen asennus
Liitäntäkotelon kääntäminen

[2]
Liitinpultin mutteri
[111] Tiiviste
[113] Liitäntäkotelon kiinnitysruuvit + lukkolevyt (4 x)
[117] Kuusiokantaruuvi maadoitus sisäpuolella
[119] Liitäntäkotelon kiinnitysruuvit + lukkolevyt (4 x)
[123] Liitäntäkotelon kannen kiinnitysruuvit + lukkolevyt (4 x)
[131] Tiiviste
[140] Kuusiokantaruuvi maadoitus ulkopuolella
[a]
Liitinrima 1
[a1] Ruuvi lisäliitin/tasasuuntaaja
[a2] Tasakantaruuvi lisäliitin
[b]
Liitinrima 2
[1213] Settinä (1 vääntösuojakehys, 1 liitinalusta, 4 holkkia, 2 ruuvia, 2 mutteria)

Liitinrimojen tyyppi ja lukumäärä vaihtelee liitinkotelon mallista ja lisälaitteista riippuen.
Menettele liitäntäkotelon kääntämiseksi seuraavalla tavalla:
1. Löysää liitäntäkotelon kannen ruuvit [123] ja irrota kansi.
2. Irrota liitäntäkotelon kiinnitysruuvit [119].
3. Puhdista staattorin lavan, liitäntäkotelon alaosan ja kannen tiivistepinnat.
4. Tarkista tiivisteiden [111 ja 131] vauriot ja tarkista ne tarvittaessa.
5. Poista liitinalustasta ja vääntösuojakehyksestä koostuva yksikkö liitäntäkotelosta.
Irrota jo mahdollisesti liitetyt johdon ennen yksikön irrottamista.
6. Käännä liitäntäkotelo haluttuun asentoon.
7. Käännän liitinalustasta ja vääntösuojakehyksestä koostuvaa yksikköä analogisesti
liitäntäkotelon kanssa ja aseta se takaisin paikoilleen.
Liitinalustan merkintöjen U1, V1 ja W1 on osoitettava takaisinasettamisen jälkeen
taas kaapeleiden ulosvientien suuntaan.
8. Kiristä liitäntäkotelon alaosa ruuveilla [119] ja lukkolevyillä jollain seuraavista
tiukkuuksista.
•

EDR.71 – 132: 5 Nm [44,3 lb-in]

•

EDR.160 – 225: 25,5 Nm [225,7 lb-in]

9. Liitä mahdollisesti irrotetut johdot jälleen takaisin seuraavan taulukon mukaisesti:
keltainen

valkoinen

W2/T4

U2/T5

ruskea
V2/T6

musta

punainen

sininen

U1/T1

V1/T2

W1/T3

Kiristä liitinpulttien mutterit tarvittavaan tiukkuuteen.

HUOM
Johdoissa ei saa olla liittämisen jälkeen taittumakohtia eivätkä ne saa olla kierteillä.
Varmista liitännässä käytettävien pienten osien oikea järjestys, ks. luku "Moottorin liittäminen liitinalustaa käyttämällä".
10.Kiristä liitäntäkotelon kansi ruuveilla [123] ja lukkolevyillä tarvittavaan tiukkuuteen.
Varmista, että tiivisteet ovat oikein paikoillaan!
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Maalaaminen

4

VAROITUS!
Moottorikaapeleiden mahdollinen vaurioituminen liitinalustaa käännettäessä.
Mahdolliset esinevahingot.
•

4.6.2

Varmista, että johdot eivät ole vaurioituneet suorittamalla niille kokoamisen jälkeen
eristystarkastus, ks. luku "Moottoreiden pitkäaikaisvarastointi" (→ sivu 18).

Kiristysmomentit
Seuraavassa taulukossa on kaikki liitäntäkotelon kääntämiseen tarvittavat kiristysmomentit:
Selityksen
Ruuvi
numero

Soveltamisala

[2]

Pultti M6

3

26,6

Pultti M8

6

53,1
137,2

Nm

lb-in

Pultti M12

15,5

[61]

Lieriökantaruuvi lisäliitin

EDR.71 – 225

1,8

16,0

[113]

Lieriökantaruuvi hattukiskon asennukseen

EDR.71 – 132

5

44,3

[117]

Kuusiokantaruuvi maadoitus sisäpuolella

EDR.71 – 132

4

35,4

EDR.160

25,5

225,7

EDR.180 – 225
(alumiinimalli)

25,5

225,7

EDR.180 – 225
(harmaavalumalli)

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
(alumiinimalli)

10,3

91,2

EDR.180 – 225
(harmaavalumalli)

25,5

225,7

[119]
[123]

4.7

Liitinpultin mutteri

Kiristysmomentti

Lieriökantaruuvi liitäntäkotelo
Kuusiokantaruuvi liitäntäkotelon kansi

[140]

Kuusiokantaruuvi maadoitus ulkopuolella

EDR.71 – 225

4

35,4

[a1]

Ruuvi lisäliitin/tasasuuntaaja

EDR.71 – 225

1,8

16,0

[a2]

Tasakantaruuvi lisäliitin

EDR.71 – 225

1

8,9

Maalaaminen
RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVA OHJE
SEW-EURODRIVE toimittaa käyttölaitteen maalauksella, joka täyttää standardin
EN / IEC 60079-0 mukaiset, elektrostaattista latautumista koskevat määräykset Mikäli
moottorit tai vaihdemoottorit maalataan uudelleen, sähköstaattisen latauksen estämisen toimenpiteet on otettava standardin EN / IEC 60079-0 mukaisesti huomioon, ks.
siltä osin myös luku "Maalaaminen".
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5

Sähköasennus
VAROITUS!
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara.
Kuolema tai vakava loukkaantuminen!
•

5.1

Noudata seuraavia ohjeita.

•

Asennuksessa on ehdottomasti noudatettava luvun 2 turvaohjeita!

•

Käytä moottorin kytkemiseen standardin EN 60947-4-1 laiteluokan AC-3 mukaisia
koskettimia.

•

Kun moottoreita ohjataan taajuusmuuttajalla, tulee noudattaa taajuusmuuttajan
valmistajan antamia johdotusohjeita.

•

Noudata taajuusmuuttajan käyttöohjetta.

Lisämääräyksiä
Sähkölaitteiden asennuksessa on noudatettava yleisesti voimassa olevia pienjännitelaitosten asennusmääräyksiä (esim. DIN IEC 60364, DIN EN 50110).

5.2

Käytä liitäntäkaavioita ja -suunnitelmia
Moottori on aina liitettävä moottorin mukana toimitetun/toimitettujen kytkentäkaavion/kaavioiden mukaisesti. Mikäli kytkentäkaavio puuttuu, moottoria ei saa liittää eikä ottaa
käyttöön. SEW-EURODRIVE toimittaa maksutta voimassa olevat kytkentäkaaviot.

5.3

Poikkipintojen tarkastus
Tarkasta, että kaapelien poikkipinnat ovat moottorin nimellisvirran, voimassa olevien
asennusmääräysten ja asennuspaikan vaatimusten mukaisia.

5.4

Kaapelien läpiviennit
Kytkentäkotelot on varustettu standardin EN 50262 mukaisilla metrisillä kierreporauksilla tai standardin ANSI B1.20.1-1983 mukaisilla NPT-kierreporauksilla. Toimitushetkellä kaikki reiät on tukittu räjähdyssuojatuilla sulkutulpilla.
Jotta kaapeliläpiviennit voidaan toteuttaa oikein, sulkutulppien tilalle tulee laittaa vedonpoistolla varustetut kaapeliläpiviennit, joilla on hyväksyntä vastaavalla räjähdyssuojatulla alueella tapahtuvaa käyttöä varten. Kaapelin läpivientiholkki on valittava käytetyn
kaapelin ulkohalkaisijan mukaan. Kaapeliläpiviennin kiristysmomentti käy ilmi käyttö/asennusohjeesta tai kaapeliläpivientien EY-tyyppitarkastustodistuksesta. Kaapelin
läpiviennin IP-kotelointiluokan on vastattava vähintään moottorin IP-kotelointiluokkaa.
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Liitännässä saa käyttää vain ruuvikiinnityksiä, joiden ruuvien kannat sopivat olemassa
oleviin ruuvien upotussyvennyksiin.
Seuraavassa taulukossa näkyy ruuvien upotussyvennysten koot niitä vastaavien ruuvikokojen kanssa:
Ruuvin upotussyvennys mm

Ruuviliitos

19

M12

24

M16

30

M20

35

M25

45

M32

56

M40

64

M50

75

M63

Kaikki käyttämättä jäävät läpivientiaukot on tukittava asennuksen jälkeen sulkutulpilla
kotelointiluokan saavuttamiseksi. Mikäli sulkutulppa vaihdetaan, sen tilalle on asetettava jälleen räjähdyssuojattu tulppa.

5.5

Potentiaalintasaus
Stadardien EN 60079-14 ja IEC 61241-14 mukaisesti voi olla tarpeen tehdä liitäntä
potentiaalintasausjärjestelmään. Ota huomioon luku "Sähköinen asennus" / "Maadoituksen parannus (EMC)".

5.6

Johdotusohjeita
Noudata turvaohjeita asennuksen aikana.

5.6.1

Moottorinsuojalaitteiden häiriöltä suojaaminen
SEW-moottorinsuojalaitteiden (lämpötila-anturi TF) suojaamiseksi sähköhäiriöiltä:
•

Varaa niille oma suojavaipallinen tulojohdinparinsa, joka voi olla samassa kaapelissa
tahdistettujen tehojohtimien kanssa

•

Älä käytä suojaamattomia tulojohtimia samassa kaapelissa tahdistettujen tehojohtimien kanssa
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5.7

Taajuusmuuttajan käytössä huomioitavat seikat
Kun moottoria ohjataan taajuusmuuttajalla, on otettava huomioon taajuusmuuttajan valmistajan johdotusohjeet. Noudata ehdottomasti luvussa "Käyttötavat ja raja-arvot"
olevia ohjeita sekä taajuusmuuttajan käyttöohjeita.

5.8

Maaton parannus (EMC)
Matalaimpendanssisen maaton parantamiseksi suurilla taajuuksilla ehdotamme kolmivaihemoottoreihin DR/DV(E) seuraavia liitäntöjä:
•

DVE250 ja 280: ruuvia M16 ja 2 tähtilaattaa silmukkaruuvin aukossa

[1]

5.9

Suorakäynnistyksessä huomioitavat seikat
Suoraan käynnistettävissä moottoreissa kytkinlaitteen mahdolliset häiriöt on suljettava
pois sopivalla häiriönpoistokytkennällä. Direktiivi EN 60204 (koneiden sähkölaitteisto)
edellyttää moottorikäämityksen häiriönpoistoa suojaamaan numeerisia tai muistiohjelmoitavia ohjausjärjestelmiä. SEW-EURODRIVE suosittelee huolehtimaan kytkinlaitteiden suojakytkennästä, koska häiriöt johtuvat ensisijaisesti kytkennöistä.
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Käyttöympäristöä koskevat ehdot

5.10.1 Ympäristön lämpötila
Ellei tyyppikilpeen ole merkitty muuta, on varmistettava lämpötilan pysyminen alueella
–20 °C … +40 °C.
Tätä suuremmille tai pienemmille lämpötiloille kalibroitujen moottoreiden tyyppikilpeen
on merkitty tästä poikkeavat tiedot.
Mikäli moottoreita käytetään ympäristössä, jonka lämpötila ylittää +40 °C (enint. +60 °C),
käytettävien johdinten ja johdinläpivientien on sovelluttava lämpötiloihin ≥ 90 °C.
5.10.2 Moottorin tehon riippuvuus pystytyskorkeudesta
Seuraavasta kaaviosta käy ilmi, millä kertoimella fH moottorin tehoa on pienennettävä
pystytyskorkeudesta riippuen.
fH 1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
H [m]

5408843275

Laskenta tapahtuu seuraavan kaavan mukaan: PH = fH × PN
Asetettava virta lasketaan seuraavasti: IH = fH × IN
5.10.3 Vahingollinen säteily
Moottoreita ei saa altistaa vahingolliselle säteilylle (esim. ionisoivalle säteilylle). Käänny
tarvittaessa SEW-EURODRIVEn puoleen.
5.10.4 Vahingolliset kaasut, höyryt ja pölyt
Räjähdyssuojatut moottorit eivät määräysten mukaisesti käytettyinä pysty sytyttämään
räjähtäviä kaasuja, höyryjä eikä pölyjä. Niitä ei kuitenkaan saa altistaa kaasuille, höyryille tai pölyille, jotka vaarantavat niiden käyttöturvallisuutta, esim.

Tiivisteiden valinta

•

korroosio

•

suojamaalauksen vahingoittumisen

•

tiivistemateriaalin jne. vahingoittumisen

Mikäli moottoreita käytetään ympäristöissä, joissa on korkeampi ympäristökuormitus,
esim. kohonneet otsoniarvot, moottoreita voidaan käyttää valinnaisesti myös laadukkaampien tiivisteiden kanssa. Mikäli käyttäjä epäilee tiivisteiden kestävyyttä ympäristökuormituksesta johtuen, on otettava yhteyttä SEW-EURODRIVEen.
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5.11

Moottorin liitäntää koskevia ohjeita
HUOM
Noudata ehdottomasti voimassa olevaa kytkentäkaaviota! Mikäli kytkentäkaavio
puuttuu, moottoria ei saa kytkeä eikä ottaa käyttöön. SEW-EURODRIVE toimittaa
maksutta voimassa olevat kytkentäkaaviot.

HUOM
Liitäntäkotelossa ei saa olla vieraita kappaleita, likaa eikä kosteutta. Tarpeettomat
kaapeliläpiviennit ja itse kotelo on suljettava pölyn ja veden pitävästi.

Moottorin liitännässä on otettava huomioon seuraavat seikat:

5.12

•

Tarkasta johtimien poikkipinnat.

•

Aseta liitinkiskot oikein paikoilleen.

•

Kiristä johtimien liittimet ja suojajohdin kunnolla.

•

Liitäntäjohdot ovat vapaana johtojen eristyksen vaurioitumisen estämiseksi.

•

Noudata ilmaetäisyyksiä

•

Liitäntäkotelossa: tarkasta käämien liitännät ja kiristä tarvittaessa.

•

Kytke toimitetun kytkentäkaavion mukaisesti

•

Vältä ulkonevia johdinten päitä

•

Kytke moottori siten, että pyörimissuunta on ohjeiden mukainen

Laiteluokan 2G ja 2GD moottorin kytkeminen
Voit tilata seuraavat kytkentäkaaviot SEW-EURODRIVElta ilmoittamalla moottorin tilausnumeron (ks. siihen kuuluvan yksityiskohtaisen käyttöohjeen luku "Tyyppikilpi"):
Sarja
eDR63

28

Napaluvut

Kytkentäkaavio
(nimike/numero)
X = version numero

4

DT14 / 08 857 X 03
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5.12.1 Moottorin liitäntä
Häkkivetojousi

Rakennekokoa 63 olevien moottoreiden tulojohtimet kiinnitetään häkkivetojouseen
kytkentäkaavion mukaisesti. Suojajohdin kiinnitetään suojajohdinliitäntään niin, että
kaapelikenkä ja pesän materiaali on erotettu toisistaan aluslaatalla:
Ö-kytkentä

TF TF

5.13

Suojajohdinliitäntä

Õ-kytkentä

4

3

2

TF TF

1

4

3

2

1

Laiteluokan 3G ja 3GD moottorin kytkeminen
Voit tilata seuraavat kytkentäkaaviot SEW-EURODRIVElta ilmoittamalla moottorin tilausnumeron (ks. siihen kuuluvan yksityiskohtaisen käyttöohjeen luku "Tyyppikilpi"):
Sarja

Napaluvut

Kytkentä

Kytkentäkaavio
(nimike/numero)
X = version numero

DR63

4, 6

Ö/Õ

DT14 / 08 857 X 03

4

Ö/Õ

DT13 / 08 798 X 06

DVE250/280

5.13.1 Moottorin liitäntä
Rakennekoon ja sähköisen rakenteen mukaan moottorit toimitetaan ja liitetään eri
tavoin. Noudata seuraavassa taulukossa esitettyä liitostapaa.
Sarja

Liitäntä

DR63

Moottorin liitäntä häkkivetojousen kautta

DVE250/280

Moottorin liitäntä liitinalustan kautta

Verkkokaapelia liitettäessä on otettava huomioon sallitut ilma- ja ryömintävälit.

Käyttöohje – räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR63/eDR63, DVE250/280

29

5

Sähköasennus
Laiteluokan 3G ja 3GD moottorin kytkeminen

Rakennekoko 63 – häkkivetojousi
Rakennekokoa 63 olevien moottoreiden tulojohtimet kiinnitetään häkkivetojouseen kytkentäkaavion mukaisesti. Suojajohdin kiinnitetään suojajohdinliitäntään niin, että kaapelikenkä ja pesän materiaali on erotettu toisistaan aluslaatalla:
Ö-kytkentä

TF TF

Suojajohdinliitäntä

Õ-kytkentä

4

3

2

TF TF

1

4

3

2

1

Rakennekoko 250/280 – liitinalusta
•

Kytke toimitetun kytkentäkaavion mukaisesti

•

Tarkasta johtimien poikkipinnat.

•

Aseta liitinkiskot oikein paikoilleen.

•

Kiristä johtimien liittimet ja suojajohdin kunnolla.

•

Liitäntäkotelossa: tarkasta käämien liitännät ja kiristä tarvittaessa.

Liitinkiskojen asettelu Õ-kytkennässä

[1]

[2]

W1

V1

U1

[3]

[4]

[5]
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Liitinkiskojen asettelu Ö-kytkennässä
Moottorin rakennekoko DVE250/280:

W1

U1

[2]
[3]

V1

V2

W2

U2

[1]

[4]

[5]
[1] Liitinkisko
[2] Liitinpultti
[3] Laippamutteri

[4] Liitinalusta
[5] Asiakasliitäntä
[6] Asiakasliitäntä, jossa jaettu liitoskaapeli

HUOM
Liitäntäkotelossa ei saa olla vieraita kappaleita, likaa eikä kosteutta. Tarpeettomat
kaapeliläpiviennit ja itse kotelo on suojettava ainakin moottorin IP-kotelointiluokan
edellyttämällä tavalla.
Moottoriliitäntä
liitäntäkotelo

Sähköisen rakenteen mukaan moottorit toimitetaan ja liitetään eri tavoin. Liitinkiskot
asetetaan kytkentäkaavion mukaan ja kiinnitetään ruuveilla. Noudata oheisissa taulukoissa esitettyjä kiristysmomentteja.
Esitetyt mallit koskevat käyttötavalla S1 luettelotietojen mukaisia vakiojännitteitä ja -taajuuksia. Muissa malleissa liitännät voivat olla erilaisia, esim. liitinpulteilla voi olla eri halkaisija ja/tai toimituslaajuus voi olla toinen. Malleja on selitetty tarkemmin seuraavilla
sivuilla.
Moottorin rakennekoko DVE250/280

Liitinpultti

Kuusikantamutterin kiristysmomentti

Ø

Liitäntä
asiakas

Malli

Liitäntätapa

Toimituslaajuus

M10

5

M10

5

Halkaisija

PELiitinpultti

Malli

Ø

M10

10 Nm

≤ 95 mm2

3

Rengaskaapelikenkä

Pienet liitäntäosat mukana
toimitetussa
pussissa

M12

15,5 Nm

≤ 95 mm2

3

Rengaskaapelikenkä

Liitäntäosat
asennettu
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[1]
[2]

[1]
[3]
[2]

[4]
[5]

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

[6]
1139608587

[1] Kuusiomutteri
[2] Levy
[3] PE-johdin ja kaapelikenkä
[4] Tähtilaatta
[5] Vaarnaruuvi
[6] Liitäntäkotelo

5.14

Laiteluokan 2G, 2GD, 3D ja 3GD moottorit

5.14.1 Yleisiä ohjeita
SEW-EURODRIVE:n räjähdyssuojatut moottorit on tarkoitettu seuraaville käyttöalueille:
Moottorin laiteluokka

Käyttöalue

2G

Käyttö alueella 1 ja laiteryhmän II, luokan 2G rakennusmääräysten mukaisesti

2GD

Käyttö alueella 1 tai 21ja laiteryhmän II, luokan 2GD rakennusmääräysten
mukaisesti

3D

Käyttö alueella 22 ja laiteryhmän II, luokan 3D rakennusmääräysten mukaisesti

3GD

Käyttö alueella 2 tai 22 ja laiteryhmän II, luokan 3GD rakennusmääräysten
mukaisesti

5.14.2 Erikoismerkintä "X"
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen tai tyyppitarkastustodistuksen perässä oleva erikoismerkki "X" viittaa todistuksessa oleviin erityisehtoihin, jotka on otettava huomioon
moottorin varman toiminnan varmistamiseksi.
5.14.3 Lämpötilaluokat
Moottorit on hyväksytty lämpötilaluokille T3 tai T4.
Moottorin lämpötilaluokka malleissa 3D ja 3GD käy ilmi tyyppikilvestä tai liitteenä
olevasta vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta.
Moottorin lämpötilaluokka malleissa 2G ja 2GD käy ilmi tyyppitarkastustodistuksesta,
joka sisältyy jokaisen moottorin toimitukseen.
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5.14.4 Pintalämpötilat
Moottorin pintalämpötila on merkitty tyyppikilpeen, vaatimustenmukaisuusvakuutukseen tai tyyppitarkastustodistukseen.
5.14.5 Suojaus liian suurelta pintalämpötilalta
Räjähdyssuojatut moottorit takaavat turvallisen toiminnan normaaleissa käyttöolosuhteissa. Ylikuormituksen on varmasti katkaistava moottori päältä, jotta vältetään liian
suuret pintalämpötilat.
Moottorinsuoja on tehtävä hyväksyntöjen mukaisesti. Silloin erotellaan kahden perusmoottorinsuojatavan välillä. Kulloisetkin lisävaihtomallit voidaan valita, mikäli ne ovat
saatavilla:
Moottorinsuojatavat

Lisämalli

A: Moottorivirran suojakytkin

TF

B: Kylmäjohdin-lämpötila-anturi
(PTC-vastus: SEW-merkintä TF)

–
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Seuraavassa taulukossa näkyy moottorinsuojan hyväksynnästä riippuvainen, määräysten mukainen tyyppi:
Laiteluokka
Käyttö:
Merkintä
(ks. tyyppikilpi):
Moottorisuoja
käyttämällä:

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

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

Verkko

Taajuusmuuttaja

Verkko

•
•

Taajuusmuuttaja
Pehmeäkäynnistys

Te-aika

Te-aika

–

–

–

A

B

A

B

B

tahdistettu

Moottorinsuojauksesta riippuvat sallitut käyttötavat on kuvattu luvussa "Sallitut käyttötavat". Laiteluokan 3D ja 3GD moottorit on varustettu SEW-EURODRIVElta toimitettaessa
kylmäjohdin-lämpötila-antureilla (TF).
5.14.6 Suojaus vain moottorinsuojakytkimellä
Ota huomioon seuraavat seikat, kun EN 60947 mukainen moottorinsuojakytkin on
asennettu:
•

Laiteluokassa 2G ja 2GD: Moottorinsuojakytkimen käynnistysvirtasuhdetta IA/IN
vastaavan laukaisuajan on oltava lyhyempi kuin moottorin lämpenemisaika tE
(ks. tyyppikilvestä).

•

Moottorinsuojakytkimen on kytkettävä moottori kaikkinapaisesti pois päältä myös
yhden vaiheen puuttuessa.

•

Moottorinsuojakytkimen täytyy olla valtuutetun tarkastuslaitoksen hyväksymä ja siinä
on oltava vastaava räjähdyssuojauksen tarkastusnumero.

•

Moottorinsuojakytkin on asetettava tyyppikilvessä mainitulle moottorin nimellisvirralle. Laiteluokassa 2G ja 2GD sallittu moottorin nimellisjännite on merkitty lisäksi
tyyppitarkastustodistukseen.

5.14.7 Suojaus vain kylmäjohdin-lämpötila-anturilla (TF)
PTC-lämpötila-anturi on analysoitava tarkoitukseen sopivalla laitteella. Voimassa olevia
asennusmääräyksiä on noudatettava.

VARO!
Lämpötila-antureiden vaurioituminen liian korkean jännitteen vuoksi.
Lämpötila-antureiden mahdollinen vaurioituminen.
•

Älä kytke yli 30 V:n jännitettä.

PTC-lämpötila-anturit ovat standardin DIN 44082 mukaisia.
Vastusmittauksen tarkastus (mittalaite, jossa U ≤ 2,5 V tai I < 1 mA):
•

Mittausarvot yleensä: 20 – 500 Ω, lämpövastus > 4000 Ω

PTC-lämpötila-anturi (TF) tarvitaan käyttöturvallisen eristyksen ja termisen valvonnan
ylläpitoon.
Lämpötilavalvonnan tulkintatoiminnon on oltava aktivoituna lämpötila-anturin mittapiirin
kanssa ja sen on ehdottomasti toimittava ylilämpötilan ilmetessä.
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5.14.8 Suojaus moottorinsuojakytkimellä ja lisäksi PTC-lämpötila-anturilla
Vain moottorinsuojakytkimellä tehtyä suojausta koskevat vaatimukset on täytettävä
myös tällä suojauksella. Suojaus PTC-lämpötila-antureilla (TF) toimii vain täydentävänä
suojaustoimenpiteenä, joka ei vaikuta hyväksyntään ympäristöolosuhteissa, joissa on
räjähdysvaara.

HUOM
Käyttöönoton yhteydessä on tarkistettava, että suojalaitteen reagointi aiheuttaa käyttölaitteen kunnollisen poiskytkemisen.

5.15

Lisävarusteet
Lisävarusteet on aina liitettävä moottorin mukana toimitetun/toimitettujen kytkentäkaavion/-kaavioiden mukaisesti. Mikäli kytkentäkaavio puuttuu, lisävarusteita ei saa
liittää eikä ottaa käyttöön. SEW-EURODRIVE toimittaa maksutta voimassa olevat
kytkentäkaaviot.
Seuraavassa kuvattuja lisävarusteita käytetään laiteluokasta riippuen, ks. seuraava
taulukko:
Laiteluokka 2

Laiteluokka 3

Lämpötila-anturi /TF

Lisävarusteet

x

x

Erillistuuletin /VE

–

x

5.15.1 Lämpötila-anturi /TF

HUOMIO!
Lämpötila-anturin tuhoutuminen ylikuumenemisen vuoksi.
Käyttölaitejärjestelmän mahdollinen vaurioituminen.
•

Älä kytke yli 30 V:n jännitettä lämpötila-anturiin TF.

PTC-lämpötila-anturit ovat standardin DIN 44082 mukaisia.
Vastusmittauksen tarkastus (mittalaite, jossa U ≤ 2,5 V tai I < 1 mA):
•

Mittausarvot yleensä: 20 – 500 Ω, lämpövastus > 4000 Ω

Kun lämpötila-anturia käytetään lämpötilan valvontaan, on analyysitoiminto aktivoitava
lämpötila-anturipiirin luotettavan eristyksen varmistamiseksi. Jos lämpötila nousee
liikaa, termisen suojaustoiminnon on aktivoiduttava välittömästi.
Mikäli lämpötila-anturia varten on olemassa 2. liitinkotelo, lämpötila-anturi on kytkettävä
siihen.
Lämpötila-anturin TF kytkennässä on ehdottomasti otettava huomioon oheinen kytkentäkaavio. Mikäli kytkentäkaaviota ei ole olemassa, sen voi tilata veloituksetta SEWEURODRIVElta.

HUOM
Lämpötila-anturiin TF ei saa kytkeä > 30 V:n jännitettä!
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5

Sähköasennus
Lisävarusteet

Seuraavassa on kuvattu TF:n ominaiskäyrä koskien nimellislaukeamislämpötilaa
(tässä 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 Erillistuuletin /VE
Laiteluokan II3D ja II3GD moottorit voidaan varustaa valinnaisesti erillistuulettimella.
VE-erillistuulettimen käyttöohjeessa on sen kytkemistä ja turvallista käyttöä koskevia
ohjeita.
Erillistuulettimia V ei ole tarkoitettu käytettäväksi räjähdyssuojatuissa komivaihemoottoreissa EDR..
5.15.3 Laiteluokan II3D moottorien seisokkilämmitys
Mikäli räjähdyssuojattuja moottoreita käytetään alle -20 °C:een lämpötiloissa, on käytettävä seisokkilämmitystä.
Seisokkilämmitystä voi käyttää yli -20 °C:een lämpötiloissa valinnaisesti tapauksissa,
joissa voi esiintyä kondensaatiota.
Seisokkilämmityksen liitännässä on otettava huomioon liuskakuumentimen sallittu
liitäntäjännite moottorin tyyppikilven sekä liitäntäkaavion mukaisesti.
Huomaa myös, että liuskakuumenninta ei saa kytkeä päälle niin kauan kuin moottorin
on päällä.
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Käyttötavat ja raja-arvot
Sallitut käyttötavat

6

Käyttötavat ja raja-arvot

6.1

Sallitut käyttötavat

kVA

i

f

n

P Hz

Moottorityyppi ja
laiteluokka

Suojaus liian suurilta
lämpötiloilta vain

eDR63
II2G
II2D
II2GD

Moottorinsuojakytkimellä

•
•

S1
Raskas käynnistys ei mahdollinen1)

Moottorinsuojakytkimellä ja
PTC-lämpötila-anturilla (TF)

•
•

S1
Raskas käynnistys ei mahdollinen1)

Moottorinsuojakytkimellä

•
•

S1
Raskas käynnistys ei mahdollinen1)

PTC-lämpötila-anturilla (TF)

•
•
•
•

S1
Raskaskäynnistys1)
Taajuusmuuttajan toiminta erittelyn mukaan
Pehmeäkäynnistyslaitteilla

DR63
DVE250/280
II3GD/II3D

6

Sallittu käyttötapa

1) Käynnistys on raskaskäynnistys, kun normaaleihin käyttöoloihin valittu ja asetettu moottorinsuojakytkin katkaisee jo käynnistysajan kuluessa. Tämä on yleistä, kun käynnistysaika ylittää ajan tE yli 1,7-kertaisesti.

6.1.1

Sallittu jännitekuormitus taajuusmuuttajassa tapahtuvassa käytössä
SEW-moottoreiden käyttö taajuusmuuttajien yhteydessä on sallittua, mikäli seuraavassa kuvassa esitettyjä sykäysjännitteitä ei ylitetä moottorin liittimissä.
[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

Sallittu sykäysjännite ULL (V)
Nousuaika µs
Sallittu sykäysjännite

RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVA OHJE
Suurinta sallittua johdin-maa-jännitettä (1200 V) ei saa ylittää IT-verkossa tapahtuvassa käytössä edes virhetapauksessa.

RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVA OHJE
Mikäli sallittu sykäysjännite ylitetään, on suoritettava rajoittavia toimenpiteitä. Tiedustele niistä taajuusmuuttajan valmistajalta.
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6

kVA

i

f

n

Käyttötavat ja raja-arvot
Sallitut käyttötavat

P Hz

HUOM
Moottorin suurin sallittu mitoitusjännite taajuusmuuttajan kanssa tapahtuvassa
käytössä on 500 V.
SEW-EURODRIVE:n taajuusmuuttajat
Mikäli käytetään SEW-EURODRIVE:n taajuusmuuttajia ja verkkojännite on enintään
500 V, moottoreiden suurimpia sallittuja raja-arvoja noudatetaan.
Suurin sallittu moottorikaapelin pituus on 100 m.
On aina projektoitava jarruvastus ja suoritettava 4Q-käyttöönotto. Siten estetään, että
välipiirijännite nousee 1Q-käytön virhetapauksessa liian suureksi arvoksi. Vieraskomponentteja, esim. lähtökuristinta, ei saa käyttää.
Takaisinsyöttö

MOVIDRIVE®n takaisinsyöttömoduulin käyttö siihen kuuluvien tarvittavien lisälaitteiden
kanssa on mahdollista ilman rajoituksia. Takaisinsyöttö estää korkean välipiirijännitteen
ja siten suurimpien sallittujen raja-arvojen ylityksen.

Vieraiden valmistajien taajuusmuuttajat
Mikäli suurimpia sallittuja raja-arvoja ei saavuteta muiden valmistajien taajuusmuuttajien kanssa, on suoritettava rajoittavia toimenpiteitä. Tiedustele niistä taajuusmuuttajan
valmistajalta.
IT-verkko
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IT-verkossa sallitaan vaiheen ja maan välinen eristevirhe. Moottorin maasulku voi johtaa
generatorisessa käytössä vaiheen / maan suurimman sallitun raja-arvon (1200 V) ylittämiseen. Jotta se estetään tehokkaasti, taajuusmuuttajan ja moottorin väliin on tehtävä
tarvittavat suojakytkennät. Siinä tapauksessa käytetään yleisesti sinisuodattimia taajuusmuuttajan ja moottorin välissä. Komponenttien valintaa ja niiden kytkentää koskevien yksityiskohtien selvittämiseksi tulee ottaa yhteyttä taajuusmuuttajan valmistajaan.
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Käyttötavat ja raja-arvot
Käyttö

6.2

kVA

i

f

n

6

P Hz

Käyttö
RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVIA OHJEITA

6.2.1

•

Usean moottorin käyttäminen yhdessä taajuusmuuttajassa ei ole sallittua.

•

Moottorin ylikuumenemisen estämiseksi moottorin liitinalustassa on oltava jännite.

•

Moottorin liian alhainen jännite (alikompensaatio) aiheuttaa luistoa, mikä puolestaan aiheuttaa moottorin roottorin lämpenemistä.

•

Mikäli mekaaninen kuormitus on sama, toiminta taajuusmuuttajan yhteydessä lisää
moottorin lämpenemistä harmonisten virta- ja jännitekomponenttien vuoksi.

Laiteluokkien 2G ja 2GD moottorit

RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVIA OHJEITA
•

Taajuusmuuttajatoiminta on sallittua vain moottoreille, jotka on EY-tyyppitarkastustodistuksen mukaan hyväksytty tätä käyttötapaa varten.

•

Käyttöönoton yhteydessä on todistettava, että moottorin jännite on EY-tyyppitarkastustodistuksessa olevien tietojen mukainen.

Siihen tarvittavat tiedot käyvät ilmi tyyppikilvestä.
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kVA

6

i
6.3

f

n

Käyttötavat ja raja-arvot
Laiteluokan 3 moottoreiden turvallinen käyttö

P Hz

Laiteluokan 3 moottoreiden turvallinen käyttö
Suunnittelu on perusedellytys räjähdyssuojattujen moottoreiden turvalliselle käytölle.
Seuraavat seikat on otettava huomioon:

6.3.1

•

Termisen momentin rajakäyrän noudattaminen

•

Dynaamisen rajapyörimisnopeuden noudattaminen

•

Moottorin rajataajuuden noudattaminen

•

Sopivan taajuusmuuttajan valitseminen

•

Tarkista moottoriakselin säteisvoimakuormitus ja aksiaalisen voiman kuormitus
Solo-moottoreissa

•

Noudata vaihteen maksimaalista ensiöakselin käyntinopeutta, ks. nemax tyyppikilvessä

•

Noudata vaihteen maksimaalista toisioakselin käyntinopeutta, ks. Memax tyyppikilvessä

Suurimmat sallitut momentit
Terminen vääntömomentin rajakäyrä ilmoittaa suurimmat sallitut vääntömomentit, joilla
moottoria saa käyttää jatkuvasti.
Näiden arvojen lyhytaikainen ylitys on sallittua, kun tehokas toimintapiste on termisen
rajakäyrän alapuolella.
Laiteluokan 3 moottoreiden maksimaalinen dynaaminen rajamonentti ei saa olla yli
200 % arvosta MN.

Suurimmat sallitut
taajuudet

Sopivia moottorin ja taajuusmuuttajan yhdistelmiä esitettävissä taulukoissa olevia suurimpia sallittuja taajuuksia on ehdottomasti noudatettava. Arvoja ei saa ylittää.

Taajuusmuuttajan
valinta

Käytä oikean taajuusmuuttajan valinnassa apuna taulukkoa luvussa Moottorin ja taajuusmuuttajan yhteensopivuus: MOVIDRIVE® ja MOVITRAC®".

6.3.2

Moottorin ja taajuusmuuttajan yhteensopivuus: MOVIDRIVE® ja MOVITRAC®

Moottorityyppi
II3GD

Moottorin kytkentä Õ

Moottorin kytkentä Ö

PTM [kW]

nmaks.
[1/min]

PTM [kW]

nmaks.
[1/min]

DR63S4

0,251)

2100

0,251)

3600

DR63M4

0,25

1)

2100

0,251)

3600

0,25

1)

1)

2100

0,37

DVE250M4

55

2100

(90)2), 1103)

2500

DVE280S4

75

2100

(110)2), 1323)

2500

DR63L4

3600

®

1) Vain MOVITRAC B
2) Arvot sulussa: valinnaisesti
3) Vain MOVIDRIVE® B
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Käyttötavat ja raja-arvot
Laiteluokan 3 moottoreiden turvallinen käyttö

6.3.3

i

n

f

6

P Hz

Termiset rajakäyrät – laiteluokka 3GD

Termiset momentin
rajakäyrät

Terminen momentin rajakäyrä 4-napaisten kolmivaihemoottoreiden ja kolmivaiheisten
jarrumoottoreiden taajuusmuuttajakäytöllä Ö-kytkennässä:
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 [1/min]
[1] 104 Hz -rajakäyrä
[2] 87 Hz -rajakäyrä

Terminen momentin rajakäyrä 4-napaisten kolmivaihemoottoreiden ja kolmivaiheisten
jarrumoottoreiden taajuusmuuttajakäytöllä Õ-kytkennässä:
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 [1/min]

[1] 60 Hz -rajakäyrä
[2] 50 Hz -rajakäyrä
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i

f

n

Käyttötavat ja raja-arvot
Pehmeäkäynnistimet

P Hz

6.3.4

Turvallista käyttöä koskevia ohjeita

Yleistä

Asenna taajuusmuuttaja räjähdysvaarallisen alueen ulkopuolelle.

Terminen
moottorinsuoja

Jotta vältetään sallitun lämpötilan ylitys, taajuusmuuttajan yhteydessä saa käyttää vain
kylmäjohdinlämpötila-antureilla (TF) varustettuja moottoreita. Se on analysoitava tarkoitukseen sopivalla laitteella.
Taajuusmuuttajakäyttöön soveltuvissa moottoreissa on lisänä taajuusmuuttajatyyppikilpi.

EMC-toimenpiteet

Sarjojen MOVIDRIVE® ja MOVITRAC® taajuusmuuttajissa saa käyttää seuraavia
komponentteja:
•

Sarjan NF...-... verkkosuodattimet

•

Sarjan HD... lähtökuristimet

•

Lähtösuodattimet (sinisuodattimet) HF..
Lähtösuodatinta käytettäessä on kompensoitava suodattimen jännitehäviö.

Vaihteet

6.4

Taajuusmuuttajasäädeltyjen vaihdemoottoreiden parametroinnissa on otettava huomioon vaihteen tunnusarvo nemaks. ja Mamaks..

Pehmeäkäynnistimet
Pehmeäkäynnistyslaitteita käytettäessä laiteluokan 3 moottoreissa on sallittua, että
moottorit on varustettu TF-lämpötila-anturilla ja standardin EN 60079-14 vaatimukset
täytetään. Lämpötilavalvonnan ja moottorin oikean käynnistymisen tehokkuus on osoitettava ja dokumentoitava käyttöönoton yhteydessä. Mikäli suojalaite reagoi, moottori
on erotettava syöttävästä verkosta.
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Käyttöönotto
Ennen käyttöönottoa on varmistettava

I

7

0

7

Käyttöönotto
HUOM
•

Moottoreiden käyttöönotto ja käyttö on sallittua vain ammattihenkilöiden toimesta ja noudattamalla voimassa olevia tapaturmanestomääräyksiä ja
oheisen käyttöohjeen ohjeita ja määräyksiä.

VAROITUS!
Sähköiskun aiheuttama loukkaantumisvaara.
Kuolema tai vakava loukkaantuminen!
Noudata seuraavia ohjeita.
•

Käytä moottorin virtapiireissä standardin EN 60947-4-1 laiteluokan AC-3 mukaisia
koskettimia.

•

Kun moottoreita ohjataan taajuusmuuttajalla, tulee noudattaa taajuusmuuttajan
valmistajan antamia johdotusohjeita.

•

Noudata taajuusmuuttajan käyttöohjetta.

VARO!
Käyttölaitteiden pinta voi olla erittäin kuuma käytön aikana.
Palovamman vaara.
•

Anna moottorin jäähtyä ennen töiden aloittamista.

HUOMIO!
Aseta taajuusmuuttajasta suurin sallittu pyörimisnopeus ja suurin virtaraja. Menettelyohjeet on esitetty vahvistimen dokumenteissa.

7.1

Ennen käyttöönottoa on varmistettava
Varmista ennen käyttöönottoa, että
•

käyttölaite on ehjä ja pääsee pyörimään

•

luvussa "Valmistelut" kuvatut toimenpiteet on tehty pitkän varastointiajan jälkeen

•

kaikki liitännät on tehty oikein

•

moottorin/vaihdemoottorin pyörimissuunta on oikea
– (pyörimissuunta myötäpäivään: U, V, W kytkettyinä vaiheisiin L1, L2, L3)

•

kaikki suojakannet ovat paikoillaan

•

kaikki moottorin suojalaitteet on aktivoitu ja asetettu moottorin mitoitusvirran mukaan

•

nostokäytöissä käytetään jarrun palautuvaa käsivapautinta

•

muita vaaran aiheuttajia ei ole
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Käyttöönotto
Käyttöönoton aikana

0

7.2

Käyttöönoton aikana
Varmista käyttöönoton yhteydessä, että
•

moottori pyörii moitteettomasti (ilman ylikuormitusta, nopeuden vaihteluja, voimakasta melua tms.)

•

käyttökohteeseen asetettu jarrumomentti on oikea (ks. luku "Tekniset tiedot")

Ongelmatapauksissa lisätietoa on luvussa "Toimintahäiriöt".

7.3

Parametrien asetus: Taajuusmuuttaja laiteluokan 3 moottoreille
HUOM
Taajuusmuuttajan käyttöönotossa on otettava huomioon yhteenkuuluva käyttöohje ja
vaihdemoottoreissa lisäksi vaihteen käyttöohje.

7.3.1

Käyttöönottovaiheet MOVITRAC® B
Käyttöönotossa on otettava huomioon seuraavat seikat:

Virtaraja
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•

Käytä käyttöönotossa ohjelmiston MOVITOOLS® MotionStudion versiota 5.70 tai
korkeampaa.

•

Laiteluokan 3 moottoreiden käyttöönotto ja käyttö on mahdollista parametrisarjasta
1 ja 2.

•

Järjestelmäkonfiguroinnissa vain yksittäinen käyttö on sallittu.

•

Säätömenetelmäksi voi säätää joko "U/f" että myös "vektorisäädelty".

•

Pyörimisnopeusohjaus ja nostinkäyttösovellus ovat mahdollisia sovelluksen valinnassa. Lisätoimintoja "DC-jarrutus" tai "vauhtikäynnistystoiminto" ei saa käyttää.

•

Käyttötavaksi tulee aina valita "4-kvadranttikäyttö".

•

Vastaava moottorisarja valitaan ikkunasta "moottorityyppi".

•

Ikkunasta "moottorin valinta" tulee valita moottorin valinnan lisäksi laiteluokka,
verkkojännite, moottorijännite ja kytkentätapa.

Parametri Virtaraja asetetaan suoritetun käyttöönoton avulla sovellusikkunasta arvoksi
150 % IN mot. Kyseistä arvoa on alennettava vaihteen suurimman sallitun toisioakselin
vääntömomentin Mamaks. mukaisesti.
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Käyttöönotto
Parametrien asetus: Taajuusmuuttaja laiteluokan 3 moottoreille

I

7

0
Maksiminopeus

Automaattinen
kompensointi

7.3.2

Suurinta sallittua moottorin pyörintänopeutta rajoitetaan ikkunasta "järjestelmärajat".
Parametrin Maksiminopeus asetuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat:
•

Maksiminopeus ≤ moottorin pyörimisnopeuden raja-arvo ja

•

Maksiminopeus ≤ vaihteen maksimaalinen ensiöpyörimisnopeus nemaks. (ks. vaihteen tyyppikilpi)

Parametri automaattinen kompensointi aktivoidaan suoritetulla käyttöönotolla. Taajuusmuuttaja asettaa parametrin IxR arvo silloin automaattisesti jokaisen aktivoinnin yhteydessä. Muutosta ei saa tehdä manuaalisesti.

Käyttöönottovaiheet MOVIDRIVE® B
Käyttöönotossa on otettava huomioon seuraavat seikat:
•

Käytä käyttöönotossa ohjelmiston MOVITOOLS® MotionStudion versiota 5.70 tai
korkeampaa.

•

Laiteluokan 3 moottoreiden käyttöönotto ja käyttö on mahdollista parametrisarjasta
1 ja 2.

•

Ensimmäisessä käyttöönotossa tulee aina suorittaa täydellinen käyttöönotto.

•

Moottorikonfiguroinnissa vain yksittäinen käyttö on sallittu. Säätömenetelmäksi voi
säätää joko "U/f" että myös "vektorisäädelty".

•

Vastaava moottorisarja valitaan ikkunasta "moottorityyppi".

•

Ikkunasta "SEW-moottorityyppi 1" tulee valita moottorin laiteluokan lisäksi moottorin
nimellisjännite, moottorin nimellistaajuus ja verkkojännite.

•

Käyttömahdollisuuksien valinnassa vain "pyörimisnopeuden säätö" ja toiminto "nostinkäyttö" ovat mahdollisia. Toimintoja "DC-jarrutus" tai "vauhtikäynnistystoiminto" ei
saa käyttää.

Virtaraja

Parametri Virtaraja asetetaan suoritetun käyttöönoton avulla sovellusikkunasta 1
arvoksi 150 % IN moott.. Kyseistä arvoa on alennettava vaihteen suurimman sallitun
toisioakselin vääntömomentin Mamaks. mukaisesti.

Maksiminopeus

Suurinta sallittua moottorin pyörintänopeutta rajoitetaan parametri-ikkunasta 2.
Parametrin Maksiminopeus asetuksessa on otettava huomioon seuraavat seikat:

Automaattinen
kompensointi

•

Maksiminopeus ≤ moottorin pyörimisnopeuden raja-arvo ja

•

Maksiminopeus ≤ vaihteen maksimaalinen ensiöpyörimisnopeus nemaks. (ks. vaihteen tyyppikilpi)

Parametri automaattinen kompensointi aktivoidaan suoritetulla käyttöönotolla. Taajuusmuuttaja asettaa parametrin IxR arvo silloin automaattisesti jokaisen aktivoinnin yhteydessä. Muutosta ei saa tehdä manuaalisesti.
Käyttötavaksi tulee aina valita "4-kvadranttikäyttö" (parametri P820 / P821).
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I

7

Käyttöönotto
Estosuunnan vaihto takaisinpyörimisesteellä varustetuissa moottoreissa

0

7.4

Estosuunnan vaihto takaisinpyörimisesteellä varustetuissa moottoreissa

9

8

5

3

4

2

1

X

7
[1] Puhaltimen suojus
[2] Puhallin
[3] Lieriöruuvi
[4] V-rengas

7.4.1

46

10

6

[5] Huoparengas
[6] Varmistin
[7] Kierreporaus
[8] Keskiökappale

[9] Pidikeketju
[10] Välilevy

Mitta "x" asennuksen jälkeen

Moottori

Mitta "x" asennuksen jälkeen

DV(E)250 - 280

13,5 mm
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Käyttöönotto
Estosuunnan vaihto takaisinpyörimisesteellä varustetuissa moottoreissa

I

7

0
Moottoria ei saa käynnistää estosuuntaan (ota huomioon vaihetila liitännän yhteydessä). Moottoria vaihteeseen kiinnitettäessä on otettava huomioon ulosottoakselin
pyörimissuunta ja hammaspyöräparien määrä. Tarkastusmielessä takaisinpyörimisestettä voidaan käyttää kerran estosuuntaan puolitetulla moottorin jännitteellä:

VAROITUS!
Puristumisvaara käyttölaitteen tahattoman käynnistymisen vuoksi.
Kuolema tai vakava loukkaantuminen
•

Kytke moottori ja mahdollinen erillistuuletin jännitteettömiksi ennen töiden aloittamista.

•

Estä tahaton päällekytkeytyminen.

•

Suorita toimenpiteet tarkasti seuraavien ohjeiden mukaan!

1. Poista tuuletinkotelo [1] ja tuuletin [2] ja irrota lieriöruuvit [3].
2. Irrota V-rengas [4] ja huoparenkaalla varustettu tiivistelaippa [5] (ota rasva talteen
uudelleenkäyttöä varten).
3. Irrota varmistin [6] (ei mallissa DT71/80) ja mallista DV(E)132M-160M myös
välilevyt [10].
4. Vedä keskiökappale [8] ja pidikeketju [9] kokonaan pois kierrereikien [7] avulla, käännä niitä 180° ja paina ne takaisin paikalleen.
5. Lisää rasva uudelleen.
6. Tärkeää: pidikeketjuun ei saa kohdistua painetta eikä iskuja – materiaalivaurioiden vaara!
7. Kierrä roottorin akselia käsin hitaasti pyörimissuuntaan painaessasi komponentteja
paikalleen, juuri ennen kuin pidikeketju työntyy ulkokehän sisään. Pidike liukuu tällöin helpommin ulkokehällä.
8. Asenna takaisinpyörintäesteen muut osat kohtien 4. … 2. mukaisesti päinvastaisessa järjestyksessä. Ota huomioon V-renkaan [4] asennusmitta "x".
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Tarkastus / huolto
Estosuunnan vaihto takaisinpyörimisesteellä varustetuissa moottoreissa

8
8

Tarkastus / huolto
VAROITUS!
Puristumisvaara putoavan nostolaitteen tai laitteen hallitsemattoman käyttäytymisen
johdosta.
Kuolema tai vakava loukkaantuminen
•

Lukitse tai laske alas nostolaitekäytöt (putoamisvaara)

•

Varmista ja/tai suojaa työkone

•

Kytke moottori, jarru ja mahdollinen erillistuuletin jännitteettömiksi ennen töiden
aloittamista ja varmista, etteivät ne voi kytkeytyä vahingossa uudelleen päälle!

•

Käytä vain voimassa olevan varaosaluettelon mukaisia alkuperäisiä varaosia!

VARO!
Käyttölaitteiden pinta voi olla erittäin kuuma käytön aikana.
Palovamman vaara.
•

Anna moottorin jäähtyä ennen töiden aloittamista.

VARO!
Ympäristön lämpötila eikä akselitiivisteiden lämpötila ei saa olla asennuksen aikana
alle 0 °C, koska akselitiivisteet voivat muuten vaurioitua.

Moottorin korjaus- ja muutostöitä saa tehdä ainoastaan SEWin huoltohenkilökunta tai
korjaamot tai valtuutetut ammattihenkilöt, joilla on työhön vaadittava pätevyys.
Ennen kuin moottori otetaan uudelleen käyttöön, voimassa olevien määräysten noudattaminen on varmistettava ja vahvistettava moottorissa olevan tunnuksen tai tarkastuspöytäkirjan avulla.
Suorita turva- ja toimintatarkastus (lämpösuojaus) jokaisen huolto- ja kunnossapitotyön
jälkeen.

HUOM
Akselitiivisterenkaat tulee voidella ennen asennusta tiivistehuulen alueelta rasvalla,
ks. niihin kuuluvan yksityiskohtaisen käyttöohjeen luku "Voiteluaineiden ja korroosiosuoja-aineiden tilaustiedot".
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Tarkastus / huolto
Tarkastus- ja huoltovälit

8

RÄJÄHDYSSUOJAUSTA KOSKEVIA OHJEITA

8.1

•

Käytä vain voimassa olevan varaosaluettelon mukaisia alkuperäisosia, muussa
tapauksessa ei moottorin räjähdyssuojaushyväksyntä ole voimassa.

•

Kun moottoriin vaihdetaan räjähdyssuojaukseen vaikuttavia osia, on suoritettava
uusi kappaletestaus.

•

Varmista moottorin asianmukainen kokoonpano ja kaikkien aukkojen huolellinen
sulkeminen huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen.

•

Huolehdi räjähdysvaarallisilla alueilla olevien moottorien säännöllisestä puhdistuksesta. Vältä yli 5 mm:n pölykerrostumia.

•

Räjähdyssuojaus riippuu paljolti IP-kotelointiluokan noudattamisesta. Huolehdi sen
vuoksi kaikkien töiden yhteydessä siitä, että tiivisteet ovat hyvin paikoillaan ja
hyvässä kunnossa.

•

Räjähdyssuojaus säilyy vain asianmukaisesti huolletuissa moottoreissa.

•

Mikäli moottorit tai vaihdemoottorit maalataan uudelleen, sähköstaattisen
latauksen estämisen toimenpiteet on otettava standardin EN / IEC 60079-0 mukaisesti huomioon, ks. siltä osin myös niihin kuuluvan yksityiskohtaisen käyttöohjeen
luku "Maalaaminen".

Tarkastus- ja huoltovälit
Laite/laitteen osa

Aikaväli

Toimenpide

Moottori

•

Tarkasta moottori:
• Tarkasta kuulalaakerit ja vaihda
ne tarvittaessa
• Vaihda akselitiiviste
• Puhdista jäähdytysilmakanavat

10 000 käyttötunnin välein

Takaisinpyörintäesteellä
varustettu moottori
Käyttölaite

•

Vaihtelee

•

Vaihda takaisinpyörintäesteen
matalaviskositeettinen rasva

•

Korjaa tai uusi pintamaali/
korroosiosuojaus

•

Puhdista ilmakanavat ja pinnat

(riippuu ulkoisista oloista)
Moottorin ja tarvittaessa
erillistuulettimen ilmakanavat ja pinnat

•

Vaihtelee
(riippuu ulkoisista oloista)

Käyttöohje – räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR63/eDR63, DVE250/280
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Tarkastus / huolto
Välilevyn vaihto

8
8.2

Välilevyn vaihto
Seuraavassa kuvassa näkyy välilevy:
[1]

[2]

[3]

259726475
[1] Häkkivetojousi
[2] Välilevy
[3] Ruuvit

Rakennekokoa DR63/eDR63 olevissa moottoreissa välilevyn [2] kiinnitysruuvien [3]
löystyminen on estettävä LOCTITE®-tahnalla tai vastaavalla.

8.3

Takaisinpyörintäesteen voitelu
Takaisinpyörintäeste on voideltu tehtaalla matalaviskositeettisella Mobil LBZ-korroosiosuojarasvalla. Mikäli halutaan käyttää jotain muuta rasvaa, on valittava litiumsaippua- ja
mineraaliöljypohjainen rasva, joka vastaa NLGI-luokkaa 00/000 ja jonka perusviskositeetti on 42 mm2/s 40 °C:n lämpötilassa. Rasvan lämpötila-alue on –50 °C … +90 °C.
Tarvittava rasvamäärä käy ilmi seuraavasta taulukosta.

50

Moottorityyppi

250/280

Rasvamäärä [g]

80
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Tarkastus / huolto
Erillistuulettimen VE asennus

8.4

8

Erillistuulettimen VE asennus

[1]

1. Tarkasta ennen erillistuulettimen [1] asennusta, että tuuletinpyörä ja tuulettimen
moottori ovat ehjät.
2. Varmista asennuksen jälkeen tuuletinpyörää pyörittämällä, ettei tuuletinpyörä
hankaa koteloa. Tuuletinpyörän ja kiinteiden osien välisen etäisyyden on oltava
vähintään 1 mm.

HUOM
Noudata erillistuulettimen käyttöohjetta.

Käyttöohje – räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR63/eDR63, DVE250/280
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kVA

9

i

f

n

Tekniset tiedot
Suurimmat sallitut säteisvoimat

P Hz

9

Tekniset tiedot

9.1

Suurimmat sallitut säteisvoimat
Seuraavasta taulukosta käy ilmi räjähdyssuojattujen kolmivaihemoottoreiden sallitut
säteisvoimat (ylempi arvo) ja akselin suuntaiset voimat (alempi arvo):

[1/min]
Napaluku

Malli

Jalkamoottori

Laippamoottori

9.1.1

Sallittu säteisvoima FR [N]
Sallittu aksiaalivoima FA [N]; FA_veto = FA_puristus
Rakennekoko
63

250
280

1500
4

-

8000
2500

1000
6

600
150

-

1500
4

500
110

9000
2600

Säteisvoiman muunnoslaskenta vaikuttavan voiman ollessa epäkeskinen
Kun voima vaikuttaa muualle kuin akselinpään keskelle sallitut säteisvoimat on laskettava seuraavien kaavojen avulla. Kahdesta arvosta FxL (laakereiden kestoiän mukaan)
ja FxW (akselin lujuuden mukaan) pienempi on säteisvoiman sallittu arvo kohdassa x.
Ota huomioon, että laskelmat koskevat tapausta Ma maks.

FxL laakereiden
kestoiän mukaan

FxW akselin
lujuuden mukaan

FxL = FR ×

FxW =

FR
x
a, b, f
c

a
[N ]
b+x

c
[N ]
f +x
= sallittu säteisvoima (x = l/2) [N]
= etäisyys akselin liitoskohdasta voiman vaikutuskohtaan [mm]
= moottorin vakioita säteisvoiman muunnoslaskua varten [mm]
= moottorin vakio säteisvoiman muunnoslaskua varten [Nmm]

l
l

x

x

l/2
l/2

dd
F

A

FA
Fx

FRx FR
FRa
Kuva 1: Säteisvoima FX voiman vaikuttaessa epäkeskisesti
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kVA

Tekniset tiedot
Hyväksytyt kuulalaakerityypit

Moottorin vakiot
säteisvoiman
muunnoslaskua
varten

2. Moottoriakselin
pää

a

b

c
4-napainen 6-napainen
[Nmm]
[Nmm]

Rakennekoko

i

n

f

9

P Hz

f

d

l
[mm]

[mm]

[mm]

[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

Ota yhteyttä SEW-EURODRIVEen koskien 2. moottoriakselin pään suurinta sallittua
kuormitusta.

9.2

Hyväksytyt kuulalaakerityypit

9.2.1

Laiteluokka 3
Seuraavassa taulukossa näkyy sallitut kuulalaakerityypit:

Moottorityyppi

DR63, eDR63
DVE250/280M

9.3

A-laakeri
(Kolmivaihdemoottori)

B-laakeri
(Jalka-, laippa-, vaihdemoottorit)

Vaihdemoottori

Laippa- ja
jalkamoottori

Kolmivaihdemoottori

6303 2RS J C3

6203 2RS J C3

6202 2RS J C3

6316 2RS J C3

6315 2RS J C3

Kiristysmomentit
Seuraavassa taulukossa on kaikki liitäntäkotelon kääntämiseen tarvittavat kiristysmomentit:
Selityksen
numero

Ruuvi

Soveltamisala

Kiristysmomentti Nm

[113]

Lieriökantaruuvi hattukiskon asennukseen

DR63/eDR63

3

[117]

Kuusiokantaruuvi maadoitus sisäpuolella

DR63/eDR63

3

[123]

Kuusiokantaruuvi liitäntäkotelon kansi

DR63/eDR63

3,5

[140]

Kuusiokantaruuvi maadoitus ulkopuolella

DR63/eDR63

3,5

[119]

Kuusiokantaruuvi KK alaosa

DVE250/280

55

[123]

Kuusiokantaruuvi KK yläosa

DVE250/280

55
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Toimintahäiriöt
Moottoriin liittyvät ongelmat

10
10

Toimintahäiriöt

10.1

Moottoriin liittyvät ongelmat

Häiriö

Mahdollinen syy

Korjaustoimenpiteet

Moottori ei käynnisty.

Syöttökaapeli poikki

Tarkasta liitännät ja korjaa tarvittaessa.

Sulake palanut

Vaihda sulake

Moottorinsuojakytkin on lauennut

Tarkasta moottorinsuojakytkimen asetus, korjaa vika
tarvittaessa.

Moottorikontaktori ei vedä, vika
ohjauspiirissä.

Tarkasta moottorikontaktorin ohjauspiiri, korjaa vika
tarvittaessa.

Moottori on tarkoitettu kolmiokytkentään,
mutta kytketty tähteen.

Korjaa kytkentä.

Jännite tai taajuus poikkeaa ainakin
käynnistettäessä huomattavasti moottorin
ohjearvosta.

Vaihda parempaan jännitesyöttöön, tarkasta johdinten
poikkipinnat.

Moottori ei käynnisty
tähtikytkennässä, vain
kolmiokytkennässä.

Vääntömomentti ei riitä tähtikytkennässä.

Ellei käynnistysvirta kolmiokytkennässä ole liian suuri,
kytke suoraan kolmioon. Muussa tapauksessa asenna
suurempi moottori tai erikoismalli (käänny asiantuntijan
puoleen).

Kosketusvika tähti-/kolmiokytkennässä

Poista vika.

Väärä pyörimissuunta

Moottori on kytketty väärin.

Vaihda kahden vaiheen järjestys.

Moottori jyrisee ja kuluttaa
paljon virtaa.

Käämi on viallinen.

Korjauta moottori ammattikorjaamolla.

Sulakkeet palavat tai moottorinsuojakytkin laukaisee
heti.

Oikosulku johdossa

Poista oikosulku.

Oikosulku moottorissa

Korjauta vika ammattikorjaamossa.

Moottori ei käynnisty tai
käynnistyy raskaasti.

Pyörimissuunta alenee voimakkaasti kuormitettaessa.
Moottori kuumenee liikaa
(mittaa lämpötila).

Moottorin ääni liian
voimakas

54

Roottori ottaa kiinni staattoriin.

Johdot kytketty väärin

Korjaa kytkentä.

Moottorissa maasulku

Korjauta vika ammattikorjaamossa.

Ylikuormitus

Mittaa teho, asenna tarvittaessa suurempi moottori tai
vähennä kuormitusta.

Jännite laskee.

Suurenna johtimen poikkipintoja.

Ylikuormitus

Mittaa teho, asenna tarvittaessa suurempi moottori tai
vähennä kuormitusta.

Riittämätön jäähdytys

Paranna jäähdytysilman syöttöä tai puhdista jäähdytysilmakanavat. Asenna tarvittaessa erillistuuletin.

Ympäristön lämpötila liian suuri

Noudata sallittua lämpötila-aluetta.

Moottori kytketty kolmioon eikä tähteen,
kuten tarkoitettu

Korjaa kytkentä.

Huono kosketus (yksi vaihe puuttuu)

Korjaa vika.

Sulake palanut

Etsi sulakkeen palamisen syy (ks. edellä) ja korjaa.
Vaihda sulake.

Verkkojännite vaihtelee enemmän kuin 5 %
moottorin mitoitusjännitteestä. Ylijännite
on erittäin vahingollinen moninapaisissa
moottoreissa, koska niissä tyhjäkäyntivirta
on jo normaalilla jännitteellä lähellä
mitoitusvirtaa.

Sovita moottori verkkojännitteeseen.

Nimelliskäyttötapa (S1 … S10, DIN 57530)
ylitetty, esim. liian suuri kytkentätiheys.

Sovita moottorin nimelliskäyttötapa todellisiin käyttöoloihin. Pyydä tarvittaessa asiantuntija-apua sopivan käyttölaitteen valinnassa.

Kuulalaakereissa jännityksiä, likaa tai
vaurioita

Suuntaa moottori uudelleen, tarkasta kuulalaakeri
(→ Luku "Hyväksytyt kuulalaakerityypit"), rasvaa ne
tarvittaessa (→ Luku "Vierintälaakereiden voiteluainetaulukko, SEW-moottorit"), vaihda tarvittaessa.

Pyörivät osat tärisevät.

Poista syy, esimerkiksi tasapainottamalla.

Vieraita esineitä jäähdytysilmakanavissa

Puhdista jäähdytysilmakanavat
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Toimintahäiriöt
Taajuusmuuttajan käyttöön liittyvät ongelmat

10.2

10

Taajuusmuuttajan käyttöön liittyvät ongelmat
Luvussa "Moottoriin liittyvät ongelmat" kuvatut viat voivat esiintyä, kun moottoria käytetään taajuusmuuttajan yhteydessä. Esiintyneiden ongelmien merkitys ja ohjeet niiden
ratkaisemiseksi on kuvattu taajuusmuuttajan käyttöohjeessa.

10.3

Huoltopalvelu

10.3.1 Huoltopalvelu

Jos tarvitset huoltopalvelumme apua, ilmoita:
• tyyppikilven (kaikki) tiedot
• häiriön laatu ja laajuus
• häiriön ajankohta ja seurannaisvaikutukset
• oletettu syy

Käyttöohje – räjähdyssuojatut kolmivaihemoottorit DR63/eDR63, DVE250/280
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Vaatimustenmukaisuusvaatimukset
Huoltopalvelu

11
11

Vaatimustenmukaisuusvaatimukset
HUOM
EY-tyyppitarkastustodistus toimitetaan käyttölaitteen kanssa. Mainittu kohta sekä
tekniset tiedot käyvät ilmi toimitukseen sisältyvästä EY-tyyppitarkastustodistuksesta.
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Vaatimustenmukaisuusvaatimukset
Kolmivaihemoottorit eDR.63 laiteluokassa 2GD

11.1

11

Kolmivaihemoottorit eDR.63 laiteluokassa 2GD

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus


6(:(852'5,9(*PE+ &R.*

(UQVW%OLFNOH6WUDH'%UXFKVDO
YDNXXWWDD\NVLQRPDLVHOODYDVWXXOODDQHWWlVHXUDDYDWWXRWWHHWRYDWYDDWLPXVWHQPXNDLVLD
0RRWWRULWVDUMRLVWD

H'5H')5

/DLWHOXRNND

*'

0HUNLQWl

,,*([H,,$,,&7*E
,,*([H,,$,,&7*E
,,'([WE,,,&7&'E

VHXUDDYDQGLUHNWLLYLQVHXUDDYLHQGLUHNWLLYLHQPXNDDQ
$WH[GLUHNWLLYL

(<

6RYHOOHWXWKDUPRQLVRLGXWVWDQGDUGLW

(1
(1
(1
(1

Bruchsal



Paikka

Päivämäärä

Johann Soder
Tekninen toimitusjohtaja

a) b)

a) Valtuutettu tämän vakuutuksen antamiseen valmistajan nimissä
b) Valtuutettu teknisten dokumenttien kokoamiseen

3123013771
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Vaatimustenmukaisuusvaatimukset
Kolmivaihemoottorit DR.63 laiteluokassa 3GD

11
11.2

Kolmivaihemoottorit DR.63 laiteluokassa 3GD

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus


6(:(852'5,9(*PE+ &R.*

(UQVW%OLFNOH6WUDH'%UXFKVDO
YDNXXWWDD\NVLQRPDLVHOODYDVWXXOODDQHWWlVHXUDDYDWWXRWWHHWRYDWYDDWLPXVWHQPXNDLVLD
0RRWWRULWVDUMRLVWD

'5

/DLWHOXRNND

*'

0HUNLQWl

,,*([Q$,,%7*F
,,*([Q$,,&7*F
,,'([WF,,,%7&'F
,,'([WF,,,%7&'F
,,'([WF,,,&7&'F
,,'([WF,,,&7&'F

VHXUDDYDQGLUHNWLLYLQVHXUDDYLHQGLUHNWLLYLHQPXNDDQ
$WH[GLUHNWLLYL

(<

6RYHOOHWXWKDUPRQLVRLGXWVWDQGDUGLW

(1
(1
(1
(1

Bruchsal



Paikka

Päivämäärä

Johann Soder
Tekninen toimitusjohtaja

a) b)

a) Valtuutettu tämän vakuutuksen antamiseen valmistajan nimissä
b) Valtuutettu teknisten dokumenttien kokoamiseen

4112853387
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Vaatimustenmukaisuusvaatimukset
Kolmivaihemoottorit DVE250/280 laiteluokassa 3GD

11.3

11

Kolmivaihemoottorit DVE250/280 laiteluokassa 3GD

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus


6(:(852'5,9(*PE+ &R.*

(UQVW%OLFNOH6WUDH'%UXFKVDO
YDNXXWWDD\NVLQRPDLVHOODYDVWXXOODDQHWWlVHXUDDYDWWXRWWHHWRYDWYDDWLPXVWHQPXNDLVLD
0RRWWRULWVDUMRLVWD

'9('9(
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