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Všeobecné pokyny
Použití dokumentace

1

Všeobecné pokyny

1.1

Použití dokumentace

1

Tato dokumentace je součástí produktu a obsahuje důležité pokyny pro provoz a servis.
Dokumentace je určena pro všechny osoby, které provádějí montáž, instalaci, uvedení
do provozu a servis výrobku.
Dokumentace musí být přístupná a v čitelném stavu. Ujistěte se, že osoby odpovědné
za zařízení a jeho provoz a osoby, které na zařízení pracují na vlastní odpovědnost,
přečetly kompletní dokumentaci a porozuměly jí. V případě nejasností, nebo pokud
potřebujete další informace, se obraťte na SEW-EURODRIVE.
Tento dodatek je možné používat pouze v kombinaci s návody k obsluze "Třífázové
motory a asynchronní servomotory s ochranou proti explozi" a "Třífázové motory
EDR.71 – 225 s ochranou proti explozi".

1.2

Struktura bezpečnostních pokynů

1.2.1

Význam výstražných hesel
Následující tabulka znázorňuje odstupňování a význam výstražných hesel pro bezpečnostní pokyny, upozornění na riziko hmotných škod a další upozornění.
Výstražné heslo

1.2.2

Význam

Důsledky v případě
nerespektování

NEBEZPEČÍ!

Bezprostředně hrozící nebezpečí

Smrt nebo těžká zranění

VAROVÁNÍ!

Možná nebezpečná situace

Smrt nebo těžká zranění

POZOR!

Možná nebezpečná situace

Lehká zranění

POZOR!

Možnost vzniku hmotných škod

Poškození pohonového systému
nebo jeho okolí

UPOZORNĚNÍ
K OCHRANĚ PROTI
EXPLOZI

Důležité upozornění k ochraně
proti explozi

Zánik ochrany proti explozi
a z toho vyplývající nebezpečí

UPOZORNĚNÍ

Užitečné upozornění nebo tip:
Usnadňuje manipulaci
s pohonovým systémem.

Struktura bezpečnostních pokynů pro daný odstavec
Bezpečnostní pokyny pro daný odstavec platí nejen pro speciální manipulaci, ale také
pro více způsobů manipulace v rámci jednoho tématu. Použité piktogramy poukazují
buď na všeobecné riziko, nebo na specifické riziko.
Níže vidíte formální strukturu bezpečnostního pokynu pro daný odstavec:

VÝSTRAŽNÉ HESLO!
Druh nebezpečí a jeho zdroj.
Možné důsledky v případě nerespektování.
•

Opatření pro odvrácení nebezpečí.
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Všeobecné pokyny
Nároky vyplývající ze záruky

1
1.2.3

Struktura vložených bezpečnostních pokynů
Vložené bezpečnostní pokyny jsou uvedeny přímo v návodu před příslušným nebezpečným krokem.
Níže je znázorněna formální struktura vloženého bezpečnostního pokynu:
•

VÝSTRAŽNÉ HESLO! Druh nebezpečí a jeho zdroj.
Možné důsledky v případě nerespektování.
– Opatření pro odvrácení nebezpečí

1.3

Nároky vyplývající ze záruky
Dodržování pokynů uvedených v dokumentaci je předpokladem pro bezporuchový
provoz a pro případné uplatňování nároků vyplývajících ze záruky. Než začnete se
zařízením pracovat, přečtěte si nejprve dokumentaci!

1.4

Vyloučení ze záruky
Respektování pokynů uvedených v dokumentaci je základním předpokladem pro bezpečný provoz třífázových motorů s ochranou proti explozi DR63/eDR63 a DVE250/280
a pro dosažení deklarovaných vlastností a výkonových charakteristik. Za škody na
zdraví osob, hmotné škody a škody na majetku, které vzniknou kvůli nedodržení pokynů
uvedených v dokumentaci, nepřebírá firma SEW-EURODRIVE žádnou záruku. Ručení
za věcné vady je v takových případech vyloučeno.

1.5

Poznámka o autorských právech
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Všechna práva vyhrazena
Jakékoli – i dílčí – rozmnožování, editace, šíření a jiné komerční využití je zakázáno.

1.6

Název produktu a obchodní značka
Značky a názvy produktů uvedené v tomto dokumentu jsou obchodními značkami nebo
registrovanými obchodními značkami náležícími příslušným vlastníkům.
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Bezpečnostní pokyny
Úvodní poznámky

2

2

Bezpečnostní pokyny
Následující základní bezpečnostní pokyny slouží pro prevenci úrazů a věcných škod.
Provozovatel musí zajistit respektování a dodržování základních bezpečnostních
pokynů. Ujistěte se, že osoby odpovědné za funkci a provoz zařízení a osoby, které na
zařízení pracují na vlastní odpovědnost, kompletně přečetly dokumentaci a porozuměly
jí. V případě nejasností, nebo pokud potřebujete další informace, se obraťte na firmu
SEW-EURODRIVE.

2.1

Úvodní poznámky
Níže uvedené bezpečnostní pokyny se týkají především použití následujících komponent: Třífázové motory s ochranou proti explozi DR63/eDR63 a DVE250/280. Při použití
převodových motorů prosím dbejte rovněž na dodržení bezpečnostních pokynů uvedených v příslušném návodu k obsluze pro:
•

Motory

•

Převodovka

Berte prosím rovněž ohled na doplňující bezpečnostní pokyny v jednotlivých kapitolách
této dokumentace.

2.2

Všeobecné
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu nebo ohrožení života během provozu motorů a převodových motorů
kvůli přítomnosti součástí pod proudem, neizolovaných dílů (v případě otevření
konektorů a svorkových skříní) nebo případně pohyblivých a rotujících dílů.
Nebezpečí popálení o horké plochy
Smrt nebo těžká poranění
•

Veškeré práce související s přepravou, uskladněním, instalací, montáží, připojením, uvedením do provozu, údržbou a servisem smí provádět pouze kvalifikovaný
odborný personál.

•

Při přepravě, uskladnění, instalaci, montáži, připojení, uvedení do provozu, údržbě
a servisu je třeba bezpodmínečně respektovat následující dokumentaci:
– Výstražné a bezpečnostní štítky na motoru / převodovém motoru
– Veškeré podklady pro konfiguraci, návody na uvedení do provozu a schémata
náležící k pohonu
– Specifické pokyny a požadavky
– Národní/regionální předpisy pro bezpečnost a prevenci úrazů

•

Nikdy neinstalujte poškozené produkty.

•

Zařízení nikdy neuvádějte do provozu bez potřebných ochranných krytů a skříní,
nebo pokud je pod napětím.

•

Používejte zařízení pouze v souladu s daným účelem.

•

Dbejte na správnou instalaci a obsluhu.

UPOZORNĚNÍ
Poškození vzniklé při přepravě prosím neprodleně reklamujte u přepravní společnosti.
Další informace naleznete v této dokumentaci.
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Bezpečnostní pokyny
Cílová skupina

2
2.3

Cílová skupina
Jakékoli práce na mechanické části pohonu smí provádět pouze odborní pracovníci
s příslušnou kvalifikací. Odborní pracovníci ve smyslu této dokumentace jsou osoby,
které byly seznámeny s konstrukcí, mechanickou instalací, odstraněním poruch a údržbou výrobku a mají následující kvalifikaci:
•

vzdělání v oblasti mechaniky (např. mechanik nebo mechatronik) zakončené závěrečnou zkouškou,

•

znalost tohoto návodu k obsluze.

Veškeré elektrotechnické práce smí vykonávat pouze odborníci s příslušnou kvalifikací.
Odborní elektrotechnici ve smyslu této dokumentace jsou osoby, které byly seznámeny
s elektrickou instalací, uvedením do provozu, odstraněním poruch a údržbou výrobku
a mají následující kvalifikaci:
•

vzdělání v oblasti elektrotechniky (např. elektrotechnik, elektronik nebo mechatronik)
zakončené závěrečnou zkouškou,

•

znalost tohoto návodu k obsluze.

Veškeré práce v ostatních oblastech, jako je doprava, skladování, provoz a likvidace
odpadu, musí provádět výhradně osoby, které byly vhodným způsobem zaškoleny.
Všichni odborní pracovníci musí používat příslušný ochranný oděv odpovídající jejich
činnosti.

2.4

Použití v souladu s daným účelem
Elektromotory s ochranou proti explozi jsou určené pro průmyslová zařízení.
Při montáži do strojů je uvedení do provozu, tj. zahájení provozu motorů v souladu
s daným účelem možné teprve tehdy, pokud je prokázáno, že stroj vyhovuje požadavkům evropské směrnice 94/9/EG (směrnice ATEX).

UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ PROTI EXPLOZI
•

Motor smí být provozován pouze za předpokladů popsaných v kapitole "Uvedení
do provozu".

•

Motor smí být provozován na frekvenčním měniči pouze tehdy, pokud jsou splněny
požadavky vyplývající ze zkoušky vzorového výrobku a z této dokumentace
a pokud jsou dodrženy údaje uvedené na typovém štítku motoru, pokud je tento
k dispozici!

•

V okolí se nesmí nacházet žádná agresivní média.

•

Motory nesmí být provozovány v oblastech a aplikacích, které mohou vést k intenzivnímu elektrostatickému nabíjení krytu motoru, např. uvnitř potrubí jako motor
ventilátoru, pokud se v potrubí vyskytuje prach. V takové situaci by mohlo dojít ke
vzniku elektrostatického náboje lakovaných ploch.

Vzduchem chlazená provedení jsou určena pro teploty okolí od –20 °C do +40 °C a pro
instalační výšky ≤ 1 000 m n. m. Je třeba respektovat případné odlišnosti uvedené na
typovém štítku. Podmínky v místě použití musí odpovídat všem údajům na typovém
štítku.
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Bezpečnostní pokyny
Současně platné dokumenty

2.5

2

Současně platné dokumenty
Je třeba zároveň respektovat následující podklady a dokumenty:
•

Připojovací schémata dodávaná s motorem

•

Návod k obsluze frekvenčního měniče při použití motorů napájených z měniče

•

Návod k obsluze "Převodovky s ochranou proti explozi, typové řady R..7, F..7, K..7,
S..7, SPIROPLAN® W" u převodových motorů

•

Návod k obsluze "Variátory s ochranou proti explozi VARIBLOC® a příslušenství" /
"Variátory s ochranou proti explozi VARIMOT® a příslušenství"

•

Návody k obsluze případných doplňků

•

Katalog "Třífázové motory s ochranou proti explozi" a/nebo

•

Katalog "Pohony s ochranou proti explozi"

Pamatujte prosím na kompletní nabídku technické dokumentace na našich stránkách:
www.sew-eurodrive.com.

2.6

Transport/uskladnění
Zkontrolujte dodávku ihned po jejím obdržení. Ujistěte se, zda nedošlo k případnému
poškození při transportu. Toto poškození ihned oznamte společnosti zajišťující transport. Uvedení do provozu v takovém případě není možné.
Přepravní oka je třeba pevně dotáhnout. Oka jsou dimenzována pouze na hmotnost
motoru / převodového motoru; není možné přidávat žádnou další zátěž.
Použité závěsné šrouby s okem odpovídají normě DIN 580. Předpisy a zátěže uvedené
v této normě je třeba bezpodmínečně dodržet. Pokud jsou na převodovém motoru upevněna dvě přepravní oka nebo dva závěsné šrouby s oky, je třeba při transportu navázat
obě tato oka (šrouby). Směr tahu vázacího lana nebo řetězu pak podle DIN 580 nesmí
překročit úhel 45°.
Pokud je to zapotřebí, použijte vhodné, dostatečně dimenzované transportní pomůcky.
Tyto pomůcky použijte i při dalších přepravách.
Pokud motor / převodový motor nenainstalujete ihned, uskladněte jej na suchém a bezprašném místě. Motor / převodový motor nesmí být skladován na volném prostranství
a nesmí ležet na krytu ventilátoru. Motor / převodový motor je možné skladovat až
9 měsíců bez nutnosti provádět speciální úkony před uvedením do provozu.

2.7

Instalace
Dbejte na rovnoměrné uložení, dobré upevnění patek a přírub a přesné vyrovnání při
použití přímých spojek. Vyhněte se vzniku rezonancí frekvence otáčení a dvojnásobku
síťové frekvence s konstrukcí. Odbrzděte brzdu (u motorů s nainstalovanou brzdou),
otáčejte rukou rotorem a zkontrolujte, zda jsou slyšet neobvyklé zvuky. Zkontrolujte
směr otáčení v rozpojeném stavu.
Řemenice a spojky nasazujte a stahujte pouze pomocí vhodných přípravků (nutný
ohřev!) a opatřete je ochranou proti dotyku. Nesmí dojít k nepřípustnému napětí
řemenu.
Případně vytvořte potřebné trubkové spoje. Pracovní polohy orientované koncem hřídele nahoru opatřete při montáži krytem, který zabrání zapadnutí cizorodých těles do ventilátoru. Cirkulace vzduchu nesmí být ničím omezována a zahřátý vzduch (též ze sousedních agregátů) nesmí být bezprostředně znovu nasáván.
Respektujte pokyny uvedené v kapitole "Mechanická instalace"!
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Bezpečnostní pokyny
Elektrické připojení

2
2.8

Elektrické připojení
Veškeré práce na nízkonapěťových strojích smí provádět pouze kvalifikovaný odborný
personál. Stroj musí být zastavený a vypnutý a musí být zajištěn proti opětovnému
zapnutí. Tento požadavek platí i pro pomocné elektrické okruhy (např. klidové vyhřívání
nebo externí ventilátor).
Je třeba zkontrolovat, zda není přítomno žádné napětí!
Překročení tolerancí uvedených v normě EN 60034-1 (VDE 0530, část 1) – napětí
+5 %, frekvence +2 %, tvar křivky, symetrie – vede k silnějšímu zahřívání a k ovlivnění
elektromagnetické kompatibility. Dále dodržujte normu DIN IEC 60364 a EN 50110
(případně i národní odlišnosti, např. DIN VDE 0105 pro Německo).
Kromě všeobecně platných instalačních předpisů pro elektrická nízkonapěťová zařízení
je třeba dodržet zvláštní předpisy pro zřizování elektrických zařízení v oblastech
ohrožených explozí (v Německu jde o vyhlášku o provozní bezpečnosti; EN 60079-14;
EN 61241-14 a zvláštní předpisy pro dané zařízení).
Respektujte údaje o zapojení uvedené na typovém štítku a dodržujte schéma zapojení,
které naleznete ve svorkové skříni.
Připojení musí být provedeno tak, aby bylo zajištěno dlouhodobě bezpečné spojení
(nesmí vyčnívat žádné konce vodičů); použijte příslušné kabelové koncovky. Vytvořte
bezpečné spojení na ochranný vodič. V připojeném stavu nesmí být vzdálenosti mezi
součástmi vedoucími proud, resp. mezi těmito součástmi a vodivými částmi zařízení
nižší než minimální hodnoty podle DIN EN / IEC 60079-7 a -15. Rovněž je třeba respektovat národní předpisy. Nesmí být podkročeny minimální hodnoty podle příslušných
norem:
Jmenovité napětí UN

Vzdálenost pro motory
kategorie 3
(DIN EN / IEC 60079-15)

Vzdálenost pro motory
kategorie 2
(DIN EN / IEC 60079-7)

≤ 500 V

5 mm

8 mm

> 500 V až ≤ 690 V

5,5 mm

10 mm

V připojovací skříňce se nesmí nacházet žádná cizorodá tělesa, nečistoty a vlhkost.
Nepotřebné otvory pro protažení kabelů a samotnou skříň uzavřete tak, aby nebylo
možné vniknutí prachu a vody. Při zkušebním provozu bez výstupních prvků zajistěte
lícovaná pera. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda jsou nízkonapěťové stroje
bez problémů funkční.
Respektujte pokyny uvedené v kapitole "Elektrická instalace"!
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Bezpečnostní pokyny
Uvedení do provozu / provoz

2.9

2

Uvedení do provozu / provoz
V případě změn oproti normálnímu provozu, např. při zvýšené teplotě, hluku nebo chvění, zjistěte příčinu. V případě potřeby konzultujte problém s výrobcem. Ochranná
zařízení nevypínejte ani při zkušebním provozu. V případě pochyb vypněte motor.
V případě intenzivního spadu nečistot pravidelně čistěte vedení vzduchu.

Návod k obsluze – Třífázové motory s ochranou proti explozi DR63/eDR63, DVE250/280

11

Konstrukce motoru
Princip konstrukce motorů

3
3

Konstrukce motoru
UPOZORNĚNÍ
Následující obrázky jsou schematické rozkladové výkresy. Slouží pouze jako přiřazovací pomůcka k seznamu součástí. V závislosti na konstrukční velikosti a provedení
motoru se mohou vyskytnout odchylky!

3.1

Princip konstrukce motorů
Následující obrázek znázorňuje princip konstrukce motoru DR63/eDR.63:
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]
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Rotor
Pojistná podložka
Lícované pero
Štít přírubového ložiska
Uzavírací šroub
Pojistná podložka
Radiální kuličkové ložisko
Pojistná podložka
Válcový šroub
Stator
Šroub
Šroub se šestihrannou hlavou
Těsnicí kroužek hřídele
Lícované pero

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

Pojistná podložka
Víko ventilátoru
Ventilátor
Distanční podložka
Ložiskový štít B
Radiální kuličkové ložisko
Šestihranná matice
Pojistná podložka
Závrtný šroub
Opěrná podložka
Těsnicí kroužek hřídele
Vytlačovací kotouč
Typový štítek
Rýhovaný hřeb

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

Šroub s čočkovou hlavou
Vějířovitá podložka
Svorka
Svěrka
Šroub se šestihrannou hlavou
Pružná podložka
Šroub se šestihrannou hlavou
Svěrka
Uzavírací šroub
Těsnění víka
Víko svorkové skříně
Uzavírací šroub
Šroub se šestihrannou hlavou
Pružná podložka

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

Mezideska
Šroub
Šestihranná matice
Šestihranná matice
Těsnění
Pojistná podložka
Šroub
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Konstrukce motoru
Princip konstrukce motorů

3

Následující obrázek znázorňuje princip konstrukce motoru DVE250/280:
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

Rotor, komplet
Lícované pero
Štít přírubového ložiska
Uzavírací šroub
Radiální kuličkové ložisko
Stator, komplet
Těsnicí kroužek hřídele
Pojistná podložka

35
36
42
44
105
108
111
127

30 35

Víko ventilátoru
Ventilátor
Ložiskový štít B
Radiální kuličkové ložisko
Talířová pružina
Výkonový štítek
Těsnění
Zemnicí svorka

134

160

1213

128 Zemnicí svorka
129 Uzavírací šroub
134 Uzavírací šroub
160 Těsnění
262 Svorka
615 Svorka
616 Svorka
1213 Svorková deska, komplet
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Konstrukce motoru
Typový štítek, typové označení

3
3.2

Typový štítek, typové označení

3.2.1

Typový štítek
Následující obrázek znázorňuje příklad typového štítku motoru DVE v kategorii 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
Značky na horním okraji typového štítku jsou přítomné pouze tehdy, pokud má motor příslušnou certifikaci
nebo pokud obsahuje dané komponenty.

3.2.2

Typové označení
Následující obrázek znázorňuje příklad typového označení:
e DR63 M 4 /2GD /TF

Doplňková ochrana motoru:
• Teplotní čidlo TF
• Měření teploty KY
Kategorie pro ochranu proti explozi:
• 2G, 2GD, 3D nebo 3GD
Počet pólů:
• 4, 6
Konstrukční délka motoru:
• S: krátký
• M: střední
• L: dlouhý
Konstrukční velikost motoru:
• 63, 250, 280
Konstrukční řada motorů s označením:
• E: Provedení jako energeticky úsporný motor IE2
(DVE250/280)
Označení pro kategorii 2
• eDR63
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Konstrukce motoru
Doplňkové vybavení

3.3

Doplňkové vybavení

3.3.1

Třífázový motor konstrukční řady

3

Následující tabulka znázorňuje možnosti provedení třífázových motorů:
Označení

Kategorie

eDR.., DR..

Motor ATEX

DVE..

Energeticky úsporný motor ATEX, high efficiency IE2

63, 250, 280

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

S–L

Konstrukční velikosti motorů
Konstrukční délky:
S = krátká / M = střední / L = dlouhá
LC = rotory s měděnou klecí

4, 6
3.3.2

Počet pólů
Mechanické nástavby
Následující tabulka znázorňuje možnosti provedení mechanických nástaveb:

Označení

Kategorie

Doplněk

/RS

/3GD

Uzávěr zpětného chodu (pouze při provozu na síti)

3.3.3

Teplotní snímač / měření teploty
Následující tabulka znázorňuje možnosti provedení teplotních ochran:

Označení

Kategorie

Doplněk

/TF

/2G, /2GD,

Teplotní snímač (termistor nebo odpor PTC)

/KY

/3D, /3GD

Jeden senzor KTY84–130

3.3.4

Připojení
Následující tabulka znázorňuje možnosti provedení přípojek:

Označení

3.3.5

Kategorie

Je součástí dodávky

/2G, /2GD,

Klecová pružina (DT14): eDR63, DR63

/3D, /3GD

Svorkovnice (DT13): DVE250/280

Ventilace
Následující tabulka znázorňuje možnosti provedení ventilace:

Označení

Kategorie

Doplněk

/VE

/3D, /3GD

Cizí ventilátory pro motory 94/9/EG, kategorie 3 (plyn/prach):
DVE250/280

/AL

/2G, /2GD,

Kovový ventilátor: eDR63, DR63

/C

/3D, /3GD

Ochranná střecha pro víko ventilátoru
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Konstrukce motoru
Doplňkové vybavení

3
3.3.6

Motory s ochranou proti explozi
Následující tabulka znázorňuje možnosti provedení kategorií ochrany proti explozi:

Označení

Doplněk

/II2G

Motory podle směrnice 94/9/EG, kategorie 2 (plyn)

/II2GD

Motory podle směrnice 94/9/EG, kategorie 2 (plyn/prach)

/II3D

Motory podle směrnice 94/9/EG, kategorie 3 (prach)

/II3GD

Motory podle směrnice 94/9/EG, kategorie 3 (plyn/prach)

3.3.7

Další doplňková provedení
Následující tabulka znázorňuje jedno doplňkové provedení:

Označení
/2W

16

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

Doplněk
Druhý konec hřídele na motoru
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Mechanická instalace
Dříve než začnete

4

4

Mechanická instalace
UPOZORNĚNÍ
Při mechanické instalaci prosím bezpodmínečně respektujte bezpečnostní pokyny
uvedené v kapitole 2 tohoto návodu k obsluze!

4.1

Dříve než začnete
POZOR!
Dbejte na montáž v souladu s pracovní polohou odpovídající údajům na typovém
štítku!

Montáž pohonu provádějte pouze tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:
•

Údaje na typovém štítku pohonu se shodují s parametry napěťové sítě nebo
s výstupním napětím frekvenčního měniče

•

Pohon není poškozen (není zřejmé žádné poškození vlivem transportu nebo
skladování)

•

Všechny prvky transportní ochrany jsou odstraněny.

•

Je zajištěno splnění následujících předpokladů:
– Okolní teplota v rozmezí od –20 °C do +40 °C.
Pamatujte na to, že může být omezen rovněž teplotní rozsah převodovky
(viz návod k obsluze převodovky)
Je třeba respektovat případné odlišnosti uvedené na typovém štítku. Podmínky
v místě použití musí odpovídat všem údajům na typovém štítku.
– Nejsou přítomny žádné oleje, kyseliny, páry, záření apod.
– Nadmořská výška max. 1 000 m
Respektujte údaje uvedené v kapitole "Elektrická instalace" > "Okolní podmínky
během provozu" > "Nadmořská výška".
– Respektujte omezení pro snímače
– Zvláštní konstrukce: provedení pohonu podle okolních podmínek

Výše uvedené údaje se týkají standardní objednávky. Pokud objednáváte pohony odlišné od standardního provedení, mohou se uvedené podmínky lišit. V takovém případě
se řiďte podmínkami uvedenými v potvrzení objednávky.
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Mechanická instalace
Dlouhodobé skladování motorů

4
4.2

Dlouhodobé skladování motorů
•

Pamatujte prosím, že se doba použitelnosti mazacího tuku v kuličkových ložiskách
při delší době skladování než 1 rok snižuje o 10 % ročně.

•

Motory s domazávacím zařízením skladované déle než 5 let je třeba před uvedením
do provozu domazat. Dbejte na údaje na typovém štítku motoru.

•

Přezkoušejte, jestli motor během delšího skladování neabsorboval vlhkost. Pro tento
účel je třeba změřit odpor izolace (měrné napětí 500 V).

Odpor izolace (viz následující obrázek) silně závisí na teplotě! Jestliže odpor izolace není dostatečný, je třeba motor vysušit.
[M ]

100

10

1

0,1

0

20

60

40

80
[˚C ]
173323019

4.2.1

Vysušení motoru
Ohřejte motor:
•

teplým vzduchem nebo

•

přes oddělovací transformátor.
– Zapojte vinutí do série (viz následující obrázky)
– Pomocné střídavé napětí max. 10 % jmenovitého napětí při proudu odpovídajícím hodnotě max. 20 % jmenovitého proudu

Zapojení u schématu R13:

[1]

2336250251
[1]
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Transformátor
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Mechanická instalace
Pokyny pro instalaci motoru

4

Proces vysoušení ukončete, jakmile dojde k překročení minimálního odporu izolace.
Překontrolujte svorkovou skříň, zda:

4.3

•

je vnitřní prostor suchý a čistý

•

jsou přípojky a upevňovací prvky bez koroze

•

je těsnění a těsnicí plochy v pořádku

•

jsou kabelové spojky těsné, případně proveďte jejich vyčištění, resp. výměnu

Pokyny pro instalaci motoru
POZOR!
Ostré hrany na okraji otevřené drážky pro lícované pero.
Lehká zranění.
•

Vložte do drážky lícované pero.

•

Přes hřídel natáhněte ochrannou hadici.

POZOR!
Nesprávná montáž může vést k poškození motoru.
Možnost vzniku hmotných škod!
•

Dbejte na dodržení následujících pokynů.

POZOR!
Dbejte na montáž v souladu s pracovní polohou odpovídající údajům na typovém
štítku!

•

Konce hřídelů je třeba pečlivě zbavit antikorozní ochrany, nečistot a dalších
nežádoucích látek (použijte běžně dostupné rozpouštědlo). Rozpouštědlo nesmí
proniknout k ložiskům nebo k těsnicím kroužkům – nebezpečí poškození materiálu!

•

Převodový motor se smí montovat pouze na rovnou, torzně tuhou základovou konstrukci, která nepodléhá vibracím.

•

Zajistěte volnou pohyblivost ložisek na straně závislého zařízení.

•

Motor a pracovní stroj pečlivě ustavte, aby nedocházelo k nepřípustnému namáhání
výstupního hřídele. Respektujte maximální přípustné radiální a axiální síly.

•

Vyhněte se rázům a úderům na konec hřídele.
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Mechanická instalace
Pokyny pro instalaci motoru

4

•

Dbejte na zajištění neomezeného přístupu chladicího vzduchu k motoru / brzdovému
motoru a zabraňte nasávání teplého vzduchu odváděného od jiných agregátů.
Respektujte přitom následující minimální vzdálenosti:

h

Typ motoru
eDR63, DR63
DVE250
DVE280

h v mm
15
40

•

Součásti, které se na hřídel upevňují dodatečně pomocí poloviční lícované drážky,
je třeba vyvážit polovičním lícovaným perem (hřídele motorů jsou vyváženy pomocí
polovičního lícovaného pera).

•

Pokud byla při uvedení do provozu použita ruční páka vratného ručního odbrzdění,
je třeba tuto páku před zahájením provozu opět demontovat. K uložení páky slouží
držák na vnější straně krytu motoru.

UPOZORNĚNÍ
•

Při použití řemenic:
– Používejte pouze řemenice, které se nemohou nabít statickou elektřinou.
– Nesmí být překročena maximální přípustná radiální síla, pro motory bez převodovky viz kap. "Radiální síly" (→ str. 52).

•

Motory ve vertikální pracovní poloze (např. M4/V1) jsou standardně vybaveny
ochranným zastřešením /C.
Na přání zákazníka je možné motor dodat i bez ochranného zastřešení. V takových případech je třeba při instalaci pohonu do zařízení/stroje nainstalovat kryt,
který účinně zabrání pádu předmětů do pohonu. Přitom je třeba respektovat
požadavky uvedené v normě EN/IEC 60079-0 a EN/IEC 60079-7. Tento kryt
nesmí omezit proudění chladicího vzduchu.

•

4.3.1
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V pracovní poloze s výstupním hřídelem motoru orientovaným nahoru (např.
M2/V3) je třeba pomocí vhodného krytu zabránit pádu malých předmětů do krytu
ventilátoru, viz také EN/IEC 60079-0. Tento kryt nesmí omezit proudění chladicího
vzduchu.

Instalace ve vlhkých prostorách nebo na volném prostranství
•

Pro přívody použijte vhodná kabelová šroubení podle předpisů pro instalaci (v případě potřeby použijte redukce).

•

Svorkovou skříň orientujte pokud možno tak, aby kabelové přívody směřovaly dolů.

•

Kabelové přívody dobře utěsněte.

•

Před opětovnou montáží důkladně vyčistěte těsnicí plochy svorkové skříně a jejího
víka. Zkřehlá těsnění vyměňte!

•

V případě potřeby opravte ochranný antikorozní nátěr (zejména na přepravních
okách).

•

Zkontrolujte stupeň ochrany.

•

Hřídel ošetřete vhodným ochranným prostředkem proti korozi.
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Mechanická instalace
Tolerance při montážních pracích

4.4

4.5

4

Tolerance při montážních pracích
Konec hřídele

Příruby

Tolerance průměru podle EN 50347
• ISO j6 u Ø ≤ 28 mm
• ISO k6 u Ø ≥ 38 mm až ≤ 48 mm
• ISO m6 u Ø ≥ 55 mm
• Středicí otvor podle DIN 332, tvar DR..

Tolerance souososti okrajů podle EN 50347
• ISO j6 u Ø ≤ 250 mm
• ISO h6 u Ø ≥ 300 mm

Nasazení vstupních prvků
Vstupní prvky, které se nasazují na konec hřídele motoru, např. pastorky, je třeba nasazovat za tepla, aby u samostatně stojících motorů nedošlo k poškození snímače.

4.6

Otočení svorkové skříně

4.6.1

Svorková skříň se svorkovou deskou a rámem proti otočení
Následující obrázek znázorňuje příklad konstrukce svorkové skříně s rámem proti
otočení:
K1M6/K1M8 v provedení z hliníku nebo
z šedé litiny

K1M12S v provedení z šedé litiny

[123]

[131]
[a]
[2]

[a1]
[1213]

[1213]

[a2]

[119]
[113]
[119]

[117]
[140]

[140]
[111]

27021600583288587
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4

Mechanická instalace
Otočení svorkové skříně

[2]
Matice přípojného čepu
[111] Těsnění
[113] Upevňovací šrouby svorkové skříně + pojistné podložky (po 4 kusech)
[117] Šroub s šestihrannou hlavou a s uzemněním uvnitř
[119] Upevňovací šrouby svorkové skříně + pojistné podložky (po 4 kusech)
[123] Upevňovací šrouby víka svorkové skříně + pojistné podložky (po 4 kusech)
[131] Těsnění
[140] Šroub s šestihrannou hlavou a s uzemněním vně
[a]
Svorkovnice 1
[a1] Šroub doplňkové svorky / usměrňovač
[a2] Šroub s plochou hlavou na doplňkové svorce
[b]
Svorkovnice 2
[1213] Sada (1 torzně tuhý rám, 1 svorková deska, 4 objímky, 2 šrouby, 2 matice)

Druh a počet svorkovnic se liší podle provedení svorkové skříně a použitých doplňků.
Při otáčení svorkové skříně postupujte následujícím způsobem:
1. Povolte šrouby [123] na víku svorkové skříně a sejměte víko.
2. Povolte upevňovací šrouby [119] svorkové skříně.
3. Vyčistěte těsnicí plochy na osazení statoru, ve spodní části svorkové skříně a na
víku.
4. Zkontrolujte, zda jsou těsnění [111 a 131] nepoškozená a v případě potřeby je
vyměňte.
5. Modul složený ze svorkové desky a rámu proti otočení vyjměte ze svorkové skříně.
V případě potřeby před vyjmutím modulu odpojte připojená vedení.
6. Otočte svorkovnicí do požadované polohy.
7. Modul složený ze svorkové desky a rámu proti otočení otočte a znovu zasaďte do
svorkové skříně.
Popisy svorkové desky U1, V1 a W1 musí být po zasazení opět orientovány směrem
k výstupům kabelů.
8. Spodní část svorkové skříně dotáhněte pomocí šroubů [119] a pojistných podložek
s použitím následujících utahovacích momentů:
•

EDR.71–132: 5 Nm [44,3 lb-in]

•

EDR.160–225: 25,5 Nm [225,7 lb-in]

9. Případné odpojené vedení znovu připojte podle následující tabulky:
žlutá

bílá

W2/T4

U2/T5

hnědá
V2/T6

černá

červená

modrá

U1/T1

V1/T2

W1/T3

Matice na přípojných čepech dotáhněte příslušným utahovacím momentem.

UPOZORNĚNÍ
Vedení nesmí být po připojení zkroucené, zlomené apod.
Dbejte na správné pořadí drobných připojovacích dílů, viz kap. "Připojení motoru přes
svorkovou desku".
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Povrchový nátěr
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10.Víko svorkové skříně dotáhněte pomocí šroubů [123] a pojistných podložek při
dodržení odpovídajícího utahovacího momentu. Dbejte na správnou polohu těsnění!

VAROVÁNÍ!
Riziko poškození vývodů motoru při otáčení svorkové desky.
Možnost vzniku hmotných škod.
•

4.6.2

Aby byla vyloučena možnost poškození vedení, proveďte po dokončení montáže
zkoušku izolace, viz kap. "Dlouhodobé skladování motorů" (→ str. 18).

Utahovací momenty
Následující tabulka znázorňuje všechny utahovací momenty potřebné k dotažení
svorkové skříně:
Číslo
v legendě

Šroub

Platí pro

[2]

Matice přípojného čepu

Čep M6

Utahovací moment
v Nm

v lb-in

3

26,6

Čep M8

6

53,1

Čep M12

15,5

137,2

1,8

16,0

5

44,3

[61]

Šroub s čočkovou hlavou na doplňkové
svorce

EDR.71–225

[113]

Šroub s čočkovou hlavou pro připevnění
montážní lišty

EDR.71–132

[117]

Šroub s šestihrannou hlavou
a s uzemněním uvnitř

EDR.71–132

4

35,4

EDR.160

25,5

225,7

EDR.180–225
(v provedení z hliníku)

25,5

225,7

[119]
[123]

Šroub s čočkovou hlavou na svorkovnici
Šroub s šestihrannou hlavou na víku
svorkové skříně

EDR.180–225
50
(v provedení z šedé litiny)

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
(v provedení z hliníku)

10,3

91,2

EDR.180–225
25,5
(v provedení z šedé litiny)

4.7

[140]

Šroub s šestihrannou hlavou
a s uzemněním vně

EDR.71–225

[a1]

Šroub doplňkové svorky / usměrňovač

EDR.71–225

[a2]

Šroub s plochou hlavou na doplňkové
svorce

EDR.71–225

225,7

4

35,4

1,8

16,0

1

8,9

Povrchový nátěr
UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ PROTI EXPLOZI
SEW-EURODRIVE dodává pohony s povrchovým nátěrem, který odpovídá požadavkům na zamezení vzniku elektrostatického náboje podle EN/IEC 60079-0. Při obnovování nátěru motorů nebo převodových motorů je třeba respektovat požadavky pro
prevenci vzniku elektrostatického náboje podle EN/IEC 60079-0.
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Elektrická instalace
Doplňující pokyny

5
5

Elektrická instalace
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Smrt nebo těžká poranění!
•

5.1

Dbejte na dodržení následujících pokynů.

•

Při instalaci bezpodmínečně respektujte bezpečnostní pokyny uvedené v kapitole 2!

•

Pro spínání motoru používejte spínací kontakty spotřební kategorie AC-3 podle
EN 60947-4-1.

•

U motorů napájených měničem respektujte příslušné pokyny pro zapojení vydané
výrobcem měniče.

•

Respektujte návod k obsluze měniče.

Doplňující pokyny
Při navrhování elektrických zařízení je třeba respektovat všeobecně platné předpisy pro
instalaci elektrických nízkonapěťových přístrojů (např. DIN IEC 60364, DIN EN 50110).

5.2

Použití schémat a plánů zapojení
Připojení motoru se provádí podle připojovacího schématu, které je přiložené k motoru.
Pokud schéma zapojení chybí, nesmí být motor připojen a uveden do provozu. Platná
schémata vám zdarma poskytne SEW-EURODRIVE.

5.3

Kontrola průřezů
Průřezy kabelů – podle jmenovitého proudu motoru, platných předpisů pro instalaci
a požadavků v místě použití.

5.4

Kabelové přívody
Připojovací skříňky jsou opatřeny metrickými závitovými otvory podle EN 50262 nebo
závitovými otvory NPT podle ANSI B1.20.1-1983. Při předání jsou všechny otvory uzavřeny pomocí uzavíracích zátek chráněných proti explozi.
U správně provedených kabelových přívodů musí být uzavírací zátky nahrazeny kabelovými průchodkami s eliminací tahu, které jsou certifikovány pro použití v příslušné
zóně s ochranou proti explozi. Kabelové průchodky je nutno zvolit v souladu s vnějším
průměrem použitého kabelu. Utahovací momenty kabelových přívodů naleznete
v návodu k obsluze/instalaci nebo ve zkušebním protokolu kabelových přívodů. Stupeň
ochrany IP kabelového přívodu musí alespoň odpovídat stupni ochrany motoru.
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Používejte pouze připojovací průchodky, jejichž šroubové hlavy zapadají do příslušného
zkosení.
Následující tabulka znázorňuje velikosti zkosení a odpovídající velikosti šroubů:
Zkosení v mm

Průchodka

19

M12

24

M16

30

M20

35

M25

45

M32

56

M40

64

M50

75

M63

Veškeré nepoužité kabelové přívody je třeba po dokončení instalace uzavřít pomocí
uzavíracích zátek, aby byl zajištěn příslušný stupeň ochrany. Při výměně uzavírací
zátky je třeba opět použít zátku zajišťující ochranu proti explozi.

5.5

Vyrovnání potenciálů
Podle EN 60079-14 a IEC 61241-14 může být nutné provést připojení na systém pro
vyrovnání potenciálů. Respektujte pokyny uvedené v kapitole "Elektrická instalace" /
"Zlepšení uzemnění".

5.6

Pokyny pro zapojení
Při instalaci dbejte na dodržení bezpečnostních pokynů.

5.6.1

Ochrana před poruchami ochranných zařízení motoru
Kvůli ochraně před poruchami ochranných zařízení motorů SEW (teplotních snímačů TF):
•

smějí být zvlášť odstíněné přívody pokládány v jednom kabelu společně s taktovanými výkonovými vodiči,

•

nesmějí být nestíněné přívody pokládány v jednom kabelu společně s taktovanými
výkonovými vodiči.
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Elektrická instalace
Zvláštní požadavky při provozu s frekvenčním měničem

5
5.7

Zvláštní požadavky při provozu s frekvenčním měničem
U motorů napájených měničem je třeba respektovat příslušné pokyny pro zapojení
vydané výrobcem měniče. Respektujte bezpodmínečně pokyny uvedené v kapitole
"Provozní režimy a mezní hodnoty" a také návod k obsluze frekvenčního měniče.

5.8

Zlepšení uzemnění (elektromagnetická kompatibilita)
Pro zlepšení nízkoimpedančního uzemnění při vyšších frekvencích doporučujeme u třífázových motorů DR/DV(E) použít následující připojení:
•

DVE250 a 280: Šroub M16 a dvě vějířové podložky v otvoru závěsného šroubu

[1]

5.9

Zvláštní požadavky při spínacím provozu
Při spínacím provozu motorů je třeba vhodným zapojením vyloučit možné poruchy
spínacího zařízení. Směrnice EN 60204 (Elektrické vybavení strojů) požaduje odrušení
vinutí motoru kvůli ochraně numerických a programovatelných řídicích prvků.
SEW-EURODRIVE doporučuje použít ochranné zapojení na spínacích členech, neboť
převážně spínací procesy bývají příčinou poruch.
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5.10

5

Okolní podmínky během provozu

5.10.1 Teplota okolí
Pokud není na typovém štítku vyznačeno jinak, je třeba zajistit dodržení teplotního rozsahu od –20 °C do +40 °C.
Motory vhodné pro provoz při vyšších nebo nižších teplotách okolí mají speciální označení na typovém štítku.
Pokud jsou motory používány při teplotě okolí nad +40 °C (max. +60 °C), musí být
použitá vedení a kabelové průchodky dimenzovány na teploty ≥ 90 °C.
5.10.2 Závislost výkonu motoru na nadmořské výšce
Následující diagram znázorňuje, jakým faktorem fH je třeba snížit výkon motoru v závislosti na nadmořské výšce instalace.
fH 1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
H [m]

5408843275

Výpočet se provádí podle vzorce: PH = fH × PN
Proud, který je třeba nastavit, se vypočte následujícím způsobem: IH = fH × IN
5.10.3 Škodlivé záření
Motory nesmí být vystaveny žádnému škodlivému záření, jako např. ionizujícímu záření.
V případě pochybností kontaktujte SEW-EURODRIVE.
5.10.4 Škodlivé plyny, výpary a prach
Motory s ochranou proti explozi při správném používání nemohou způsobit vznícení
výbušných plynů, par nebo prachu. Nesmí však být vystaveny působení plynů, par nebo
prachu, které ohrožují bezpečnost provozu např. vlivem

Volba těsnění

•

koroze

•

zničení ochranného nátěru

•

zničení materiálů těsnění apod.

Pokud jsou motory EDR používány v prostředích s vyšším zatížením okolními podmínkami, např. s vyššími hodnotami ozónu, mohou být na přání vybaveny kvalitnějším těsněním. V případě pochybností ohledně odolnosti těsnění proti konkrétním vlivům prosím
kontaktujte SEW-EURODRIVE.
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Pokyny pro připojení motoru

5
5.11

Pokyny pro připojení motoru
UPOZORNĚNÍ
Respektujte prosím bezpodmínečně platné schéma připojení! Pokud toto schéma
chybí, nesmí se motor připojovat ani uvádět do provozu. Platná schémata vám
zdarma poskytne SEW-EURODRIVE.

UPOZORNĚNÍ
Ve svorkové skříni se nesmí nacházet žádná cizorodá tělesa, nečistoty a vlhkost.
Nepotřebné otvory pro protažení kabelů a samotnou skříň uzavřete tak, aby nebylo
možné vniknutí prachu a vody.

Při připojování motoru prosím dodržujte následující body:

5.12

•

Zkontrolujte průřez kabelů

•

Správně uspořádejte propojky svorek

•

Přívody a ochranný vodič pevně přišroubujte

•

Připojovací vedení musí volně ležet, aby nemohlo dojít k poškození izolace

•

Dodržujte izolační vzdálenosti

•

Ve svorkové skříni: překontrolujte přípojky vinutí a případně je dotáhněte

•

Připojení provádějte podle přiloženého schématu

•

Nesmí vyčnívat konce kabelů

•

Motor připojte v souladu s předepsaným směrem otáčení

Připojení motoru kategorie 2G a 2GD
Následující schémata připojení je možné si vyžádat u SEW-EURODRIVE při uvedení
objednacího čísla motoru (viz kap. "Typový štítek" v příslušném podrobném návodu
k obsluze):
Konstrukční řada
eDR63

28

Počty pólů

Příslušné schéma
(Název / číslo)
X = znak označující verzi

4

DT14 / 08 857 X 03
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5.12.1 Připojení motoru
Klecová pružina

U motorů o konstrukční velikosti 63 je třeba přívody upevnit v klecových pružinách
podle schématu připojení. Zemnicí vodič je třeba v přívodu upevnit tak, aby kabelové
oko a materiál skříně byly oddělené podložkou:
Zapojení Ö

TF TF

5.13

Zapojení Õ

4

3

2

TF TF

1

Připojení zemnicího vodiče

4

3

2

1

Připojení motoru kategorie 3G a 3GD
Následující schémata připojení je možné si vyžádat u SEW-EURODRIVE při uvedení
objednacího čísla motoru (viz kap. "Typový štítek" v příslušném podrobném návodu
k obsluze):
Konstrukční
řada
DR63
DVE250/280

Počty pólů

Zapojení

Příslušné schéma
(Název / číslo)
X = znak označující verzi

4, 6

Ö/Õ

DT14 / 08 857 X 03

4

Ö/Õ

DT13 / 08 798 X 06

5.13.1 Připojení motoru
V závislosti na konstrukční velikosti a provedení elektrické části jsou motory dodávány
v různých typech a s různými způsoby připojení. Respektujte způsob připojení uvedený
v následující tabulce.
Konstrukční řada

Připojení

DR63

Připojení motoru přes klecovou pružinu

DVE250/280

Připojení motoru přes svorkovou desku

Při připojování síťových přívodů respektujte přípustné vzduchové mezery a cesty plazivých proudů.
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Elektrická instalace
Připojení motoru kategorie 3G a 3GD

Konstrukční velikost 63 – klecová pružina
U motorů o konstrukční velikosti 63 je třeba přívody připevnit pomocí klecových pružin
v souladu se schématem zapojení. Zemnicí vodič je třeba v přívodu upevnit tak, aby
kabelové oko a materiál skříně byly oddělené podložkou:
Zapojení Ö

TF TF

Zapojení Õ

4

3

2

TF TF

1

Připojení ochranného
vodiče

4

3

2

1

Konstrukční velikost 250/280 – svorková deska
•

Podle přiloženého schématu

•

Zkontrolujte průřez kabelů

•

Správně uspořádejte propojky svorek

•

Přívody a ochranný vodič pevně přišroubujte

•

Ve svorkové skříni: překontrolujte přípojky vinutí a případně je dotáhněte

Uspořádání svorkových můstků při zapojení Õ

[1]

[2]

W1

V1

U1

[3]

[4]

[5]
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Uspořádání svorkových můstků při zapojení Ö
Konstrukční velikost motoru DVE250/280:

W1

U1

[2]
[3]

V1

V2

W2

U2

[1]

[4]

[5]
[1] svorkový můstek
[2] připojovací šroubová svorka
[3] přírubová matice

[4] svěrná deska
[5] připojení závislého zařízení
[6] připojení závislého zařízení s rozděleným připojovacím kabelem

UPOZORNĚNÍ
Ve svorkové skříni se nesmí nacházet žádná cizorodá tělesa, nečistoty a vlhkost.
Nepoužívané otvory pro kabely a samotnou skříňku je třeba uzavřít tak, aby použité
řešení odpovídalo alespoň stupni ochrany IP připojeného motoru.
Připojení motoru
pomocí svorkové
skříně

V závislosti na provedení elektrické části jsou motory dodávány v různých typech
a s různými způsoby připojení. Propojky je třeba uspořádat podle schématu a pevně přišroubovat. Respektujte utahovací momenty uvedené v následujících tabulkách.
Zvýrazněná provedení platí při provozu S1 pro standardní napětí a standardní frekvence podle katalogových údajů. Odlišná provedení mohou mít jiné přípojky, např. jiný
průměr připojovacích šroubových svorek nebo jiný rozsah dodávky. Provedení jsou
blíže vysvětlena na následujících stránkách.
Velikost motoru DVE250/280

Připojovací šroubová svorka

Utahovací
moment šestihranných matic

Ø

Připojení
závislého
zařízení

Provedení

Způsob
připojení

Rozsah dodávky

Průřez

Připojovací šroubová
svorka PE
Připojovací šroubová
svorka

Provedení

Ø

M10

10 Nm

≤ 95 mm2

3

Kruhová kabelová koncovka

Drobné připojovací díly jsou
přiloženy v sáčku

M10

5

M12

15,5 Nm

≤ 95 mm2

3

Kruhová kabelová koncovka

Předmontované
připojovací díly

M10

5
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5

[1]
[2]

[1]
[3]
[2]

[4]
[5]

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

[6]
1139608587

[1] šestihranná matice
[2] podložka
[3] uzemňovací vodič s kabelovým okem
[4] vějířovitá podložka
[5] závrtný šroub
[6] svorková skříň

5.14

Motory kategorie 2G, 2GD, 3D a 3GD

5.14.1 Všeobecné pokyny
Motory SEW-EURODRIVE s ochranou proti explozi jsou určené pro následující oblasti
použití:
Kategorie motoru

Oblast použití

2G

Použití v zóně 1 a v souladu s konstrukčními předpisy skupiny zařízení II,
kategorie 2G

2GD

Použití v zóně 1 nebo 21 a v souladu s konstrukčními předpisy skupiny
zařízení II, kategorie 2GD

3D

Použití v zóně 22 a v souladu s konstrukčními předpisy skupiny zařízení II,
kategorie 3D

3GD

Použití v zóně 2 nebo 22 a v souladu s konstrukčními předpisy skupiny
zařízení II, kategorie 3GD

5.14.2 Speciální označení "X"
Pokud je za číslem prohlášení o shodě nebo za číslem potvrzení o zkoušce vzorku uvedeno zvláštní označení "X", je tím upozorňováno na zvláštní podmínky pro bezpečné
použití motorů v tomto prohlášení/potvrzení.
5.14.3 Teplotní třídy
Motory jsou schváleny pro teplotní třídu T3, resp. T4.
Teplotní třídu motoru v provedení 3D a 3GD naleznete na typovém štítku nebo v prohlášení o shodě uvedeném v příloze.
Teplotní třídu motoru v provedení 2G a 2GD naleznete v potvrzení o zkoušce vzorku,
které je přiložené k motoru.

32

Návod k obsluze – Třífázové motory s ochranou proti explozi DR63/eDR63, DVE250/280

Elektrická instalace
Motory kategorie 2G, 2GD, 3D a 3GD

5

5.14.4 Teplota povrchu
Teplotu povrchu motoru naleznete na typovém štítku nebo v prohlášení o shodě nebo
v potvrzení o zkoušce vzorku.
5.14.5 Ochrana proti nepřípustnému přehřátí povrchu
Motory s ochranou proti explozi zaručují bezpečný provoz za normálních provozních
podmínek. Při přetížení se musí motor bezpečně vypnout, aby nemohlo dojít k nepřípustnému přehřátí povrchu.
Ochrana motoru musí být provedena podle certifikace. Rozlišují se přitom dva základní
druhy ochrany motoru. Příslušná doplňková provedení je možné v případě potřeby
dodatečně navolit, pokud jsou k dispozici:
Druhy ochrany motoru

Doplňkové provedení

A: Ochranný spínač proudu motoru

TF

B: Termistorové teplotní čidlo
(Odpor PTC: označení SEW TF)

–
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Elektrická instalace
Motory kategorie 2G, 2GD, 3D a 3GD

Následující tabulka znázorňuje předepsaný druh ochrany motoru v závislosti na příslušné certifikaci:
Kategorie

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

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

Provoz:

•

Frekvenční
měnič
Pozvolný
rozběh

taktový

–

–

–

A

B

B

Síť

Frekvenční
měnič

Síť

Označení
(viz typový štítek):

Te čas

Te čas

Ochrana motoru:

A

B

•

Přípustné provozní režimy, které závisí na ochraně motoru, jsou uvedeny v kapitole
"Přípustné provozní režimy". Brzdové motory kategorie 3D a 3GD od firmy SEWEURODRIVE jsou z výroby osazeny termistorovými teplotními snímači (TF).
5.14.6 Ochrana výhradně pomocí ochranného spínače motoru
Při instalaci s ochranným spínačem motoru podle EN 60947 respektujte následující
pokyny:
•

U kategorie 2G a 2GD: Doba odezvy ochranného spínače motoru musí být
u poměru přítahového proudu IA/IN, který je uveden na typovém štítku, kratší než
doba ohřevu motoru tE.

•

Ochranný spínač motoru musí při výpadku jedné fáze ihned vypnout na všech
pólech.

•

Ochranný spínač motoru musí být schválen příslušnou autoritou a opatřen příslušným označením pro ochranu proti explozi.

•

Ochranný spínač motoru musí být nastaven na jmenovitý proud motoru podle typového štítku. U kategorie 2G a 2GD je přípustný jmenovitý proud motoru navíc vyznačen na osvědčení o zkoušce vzorku.

5.14.7 Ochrana výhradně pomocí termistorového teplotního čidla (TF)
Termistorové teplotní čidlo se vyhodnocuje pomocí zařízení určeného k tomuto účelu.
Je třeba dodržet příslušné platné předpisy pro instalaci.

POZOR!
Poškození teplotního čidla vysokým napětím.
Nebezpečí zničení teplotního čidla.
•

Nepřipojujte napětí > 30 V.

Termistorová teplotní čidla odpovídají DIN 44082.
Kontrolní měření odporu (měřicí přístroj s U ≤ 2,5 V nebo I < 1 mA):
•

Normální naměřené hodnoty: 20–500 Ω, odpor za tepla > 4 000 Ω

Termistorové teplotní čidlo (TF) je zapotřebí pro udržení provozně bezpečného stavu
izolace a pro sledování teploty.
Vyhodnocovací funkci sledování teploty je třeba aktivovat společně s měřicím obvodem
teplotního čidla a při dosažení nadměrné teploty musí tato funkce nutně zareagovat.
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5

5.14.8 Ochrana pomocí ochranného spínače motoru s doplňkovým termistorovým teplotním čidlem
Také v tomto případě platí výše uvedené podmínky pro ochranu výhradně pomocí
ochranného spínače motoru. Ochrana pomocí termistorového teplotního čidla (TF)
představuje pouze doplňující ochranné opatření, které nemá vliv na schválení zařízení
v podmínkách, kde existuje nebezpečí výbuchu.

UPOZORNĚNÍ
Při uvádění do provozu se přesvědčte, že aktivace ochranného zařízení vede k řádnému odpojení pohonu.

5.15

Doplňkové vybavení
Připojení doplňkového vybavení se provádí podle připojovacího schématu, které je
přiložené k motoru. Pokud schéma připojení chybí, nesmí se doplňkové vybavení
připojovat a uvádět do provozu. Platná schémata vám zdarma poskytne SEWEURODRIVE.
Doplňková vybavení uvedená v následujících odstavcích se používají v závislosti na
příslušné kategorii, viz následující tabulka:
Kategorie 2

Kategorie 3

Teplotní čidlo /TF

Doplňkové vybavení

x

x

Externí ventilátor /VE

–

x

5.15.1 Teplotní čidlo /TF

POZOR!
Zničení teplotního čidla vlivem přehřátí.
Nebezpečí poškození pohonového systému.
•

K teplotnímu čidlu nepřikládejte napětí > 30 V.

Termistorová teplotní čidla odpovídají DIN 44082.
Kontrolní měření odporu (měřicí přístroj s U ≤ 2,5 V nebo I < 1 mA):
•

Normální naměřené hodnoty: 20–500 Ω, odpor za tepla > 4 000 Ω

Při použití teplotního čidla pro tepelnou kontrolu musí být zachování provozně bezpečné
izolace obvodu teplotního čidla aktivována vyhodnocovací funkce. Při přehřátí musí
nutně dojít k aktivaci funkce tepelné ochrany.
Pokud je pro teplotní čidlo TF k dispozici 2. svorková skříňka, musí být v této skříňce
realizováno připojení teplotního čidla.
Při připojování teplotního čidla TF bezpodmínečně respektujte přiložené schéma.
Pokud schéma není přiloženo, můžete je zdarma získat od SEW-EURODRIVE.

UPOZORNĚNÍ
K teplotnímu čidlu TF se nesmí připojovat napětí > 30 V!
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Níže je znázorněna charakteristika čidla TF vztažená ke jmenovité vybavovací teplotě
(zde označena jako 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 Externí ventilátor / VE
Motory kategorie II3D a II3GD mohou být doplňkově vybaveny externím ventilátorem.
Pokyny pro připojení a pro bezpečný provoz naleznete v Návodu k obsluze externího
ventilátoru VE.
Externí ventilátory V nejsou schváleny pro provoz s třífázovými motory EDR..
s ochranou proti explozi.
5.15.3 Klidový předehřev pro motory kategorie II3D
V případě používání motorů chráněných proti explozi při teplotách pod –20 °C je třeba
použít klidový ohřev.
Při teplotách nad –20 °C je možné v případě hrozící kondenzace vodních par a následného orosení povrchu rovněž použít klidový ohřev.
Při zapojování klidového ohřevu respektujte přípustné připojovací napětí pro ohřívací
pás podle typového štítku motoru a připojovací schéma motoru.
Kromě toho pamatujte, že se ohřívací pás nesmí připojovat, pokud je motor zapnutý.
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6

Provozní režimy a mezní hodnoty

6.1

Přípustné provozní režimy

kVA

i

f

n

P Hz

Typ motoru
a kategorie
zařízení

Ochrana proti nepřípustně
vysokým teplotám výhradně
pomocí

eDR63
II2G
II2D
II2GD

Ochranný spínač motoru

•
•

S1
Není možný rozběh pod zátěží1)

Ochranný spínač motoru a termistorové teplotní čidlo (TF)

•
•

S1
Není možný rozběh pod zátěží1)

Ochranný spínač motoru

•
•

S1
Není možný rozběh pod zátěží1)

Termistorového teplotního čidla
(TF)

•
•
•
•

S1
Rozběh pod zátěží1)
Provoz na frekvenčním měniči podle údajů
se zařízeními pro pozvolný rozběh

DR63
DVE250/280
II3GD/II3D

6

Přípustný provozní režim

1) K rozběhu pod zátěží dochází, pokud správně nastavený ochranný spínač motoru zvolený pro normální
provozní podmínky vypne již během rozběhu. Zpravidla k tomu dochází tehdy, pokud je doba rozběhu
delší než 1,7násobek času tE.

6.1.1

Přípustné zatížení napětím při provozu na frekvenčním měniči
Provoz motorů SEW na frekvenčních měničích je přípustný tehdy, pokud nedojde k překročení pulzních napětí na svorkách motoru, která jsou znázorněna na následujícím
obrázku.
[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

Přípustné pulzní napětí ULL ve V
Doba vzestupu v µs
Přípustné pulzní napětí

UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ PROTI EXPLOZI
Při provozu v sítích IT nesmí ani v případě chyby dojít k překročení maximálního přípustného napětí mezi vodičem a zemí, které je 1 200 V.

UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ PROTI EXPLOZI
Pokud dojde k překročení přípustného pulzního napětí, je třeba provést omezující
opatření. Informujte se u výrobce frekvenčního měniče.
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6

kVA

i

f

n

Provozní režimy a mezní hodnoty
Přípustné provozní režimy

P Hz

UPOZORNĚNÍ
Maximální přípustné jmenovité napětí motoru při provozu s frekvenčním měničem činí
500 V.
Frekvenční měniče SEW-EURODRIVE
Při použití frekvenčních měničů SEW-EURODRIVE a při síťovém napětí do 500 V jsou
maximální přípustné mezní hodnoty motorů dodrženy.
Maximální přípustná délka kabelů motoru činí 100 m.
Je třeba vždy nakonfigurovat brzdový odpor a provést uvedení do provozu ve
4kvadrantovém provozu, aby nemohlo dojít v případě chyby při 1kvadrantovém provozu
k nárůstu napětí meziobvodu na nepřípustnou hodnotu. Nesmí se používat součástky
jiných výrobců, např. výstupní tlumivka.
Rekuperace

Použití rekuperačního modulu MOVIDRIVE® s příslušnými doplňky je možné bez omezení. Rekuperace zabraňuje vzniku vysokého napětí meziobvodu a tím i překročení přípustných mezních hodnot.

Frekvenční měniče jiných výrobců
Pokud s frekvenčními měniči jiných výrobců není možné dodržet maximální přípustné
hodnoty, je třeba provést omezující opatření. Informujte se u výrobce frekvenčního
měniče.
Síť IT

38

U sítě IT je tolerována chyba izolace mezi fází a zemí. Zemní spojení na motoru může
vést v generátorovém provozu k překročení maximální přípustné mezní hodnoty napětí
mezi fází a zemí, která je 1 200 V. Aby bylo možné tomu účinně zabránit, je třeba mezi
frekvenční měnič a motor zapojit příslušný ochranný obvod. Obvykle se v tomto případě
používají sinusové filtry mezi měničem a motorem. Pro objasnění detailů ohledně výběru komponent a jejich zapojení prosím kontaktujte výrobce frekvenčního měniče.
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Použití

6.2

kVA

i

f

n

6

P Hz

Použití
UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ PROTI EXPLOZI

6.2.1

•

Provoz více motorů na jednom frekvenčním měniči není povolen.

•

Aby nemohlo docházet k nepřípustnému přehřívání motoru, je třeba nakonfigurovat napětí na svorkové desce motoru.

•

Příliš nízké napětí na motoru (nízká kompenzace) vede k vyššímu skluzu a tím
i k silnějšímu zahřívání kotvy motoru.

•

Provoz na frekvenčním měniči vede při stejném mechanickém zatížení k intenzivnějšímu zahřívání motoru kvůli vyšším harmonickým frekvencím v charakteristice
proudu a napětí.

Motory kategorie 2G a 2GD

UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ PROTI EXPLOZI
•

Provoz na frekvenčním měniči je přípustný pouze u motorů, které jsou podle příslušného potvrzení o zkoušce vzorku (podle evropské směrnice) schváleny pro
tento provozní režim.

•

Při uvedení do provozu je třeba prokázat, že se napětí motoru shoduje
s požadavky uvedenými v potvrzení o zkoušce vzorku.

Potřebné údaje naleznete na typovém štítku.
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kVA

6

i
6.3

f

n

Provozní režimy a mezní hodnoty
Bezpečný provoz motorů kategorie 3

P Hz

Bezpečný provoz motorů kategorie 3
Správná konfigurace je základním předpokladem pro bezpečný provoz motorů
s ochranou proti explozi. Je třeba respektovat následující body:

6.3.1

•

Dodržet mezní tepelnou charakteristiku krouticího momentu

•

Dodržet mezní dynamický krouticí moment

•

Dodržet mezní frekvenci motoru

•

Zvolit vhodný frekvenční měnič

•

Překontrolovat radiální a axiální zatížení hřídele u samostatných motorů

•

Respektujte maximální vstupní otáčky převodovky, viz nemax na typovém štítku

•

Respektujte maximální výstupní moment převodovky, viz Mamax na typovém štítku

Maximální přípustné krouticí momenty
Mezní tepelná charakteristika krouticího momentu udává maximální přípustné
momenty, se kterými je možné motor trvale provozovat.
Krátkodobé překročení hodnot je přípustné tehdy, pokud efektivní pracovní bod leží pod
mezní tepelnou křivkou.
Maximální dynamický mezní moment motorů kategorie 3 nesmí překročit hranici 200 %
z hodnoty MN.

Maximální
přípustné
frekvence

Maximální frekvence uvedené v přiřazovacích tabulkách motorů a frekvenčních měničů
je třeba bezpodmínečně dodržet. Překročení těchto hodnot není přípustné.

Volba frekvenčního
měniče

Při volbě správného frekvenčního měniče se řiďte tabulkou v kapitole "Přiřazení motoru
a měniče: MOVIDRIVE® a MOVITRAC®".

6.3.2

Přiřazení motoru a měniče: MOVIDRIVE® a MOVITRAC®

Typ motoru II3GD

Zapojení motoru Õ

Zapojení motoru Ö

PFU [kW]

nmax
[1/min]

PFU [kW]

nmax
[1/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)

2500
2500

DVE250M4

55

2100

(90) , 110

DVE280S4

75

2100

(110)2), 1323)

1) pouze MOVITRAC® B
2) hodnoty v závorce: volitelně
3) pouze pro MOVIDRIVE® B
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Provozní režimy a mezní hodnoty
Bezpečný provoz motorů kategorie 3

6.3.3

i

n

f

6

P Hz

Tepelné mezní charakteristiky – kategorie 3GD

Tepelné mezní
momentové
charakteristiky

Tepelné mezní momentové charakteristiky při provozu na frekvenčním měniči pro
4pólové třífázové motory a třífázové brzdové motory v zapojení Õ:
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] Mezní charakteristika 104 Hz
[2] Mezní charakteristika 87 Hz

Tepelné mezní momentové charakteristiky při provozu na frekvenčním měniči pro
4pólové třífázové motory a třífázové brzdové motory v zapojení Õ:
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] Mezní charakteristika 60 Hz
[2] Mezní charakteristika 50 Hz
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kVA

6

i
6.3.4

f

n

Provozní režimy a mezní hodnoty
Zařízení pro pozvolný rozběh

P Hz
Pokyny pro bezpečný provoz

Všeobecně

Frekvenční měnič instalujte mimo atmosféru ohroženou výbuchem.

Tepelná ochrana
motoru

Aby se bezpečně předešlo překročení přípustné mezní teploty, jsou pro provoz na měniči přípustné pouze motory, které jsou vybaveny termistorovým teplotním čidlem (TF).
Hodnoty z tohoto čidla je třeba vyhodnocovat pomocí vhodného zařízení.
Motory, které jsou vhodné pro provoz na frekvenčním měniči, jsou vybaveny přídavným
typovým štítkem pro tento provoz.

Opatření pro
zajištění elektromagnetické
kompatibility

Pro frekvenční měniče konstrukční řady MOVIDRIVE® a MOVITRAC® jsou přípustné
následující komponenty:
•

Síťový filtr konstrukční řady NF...-...

•

Výstupní tlumivka konstrukční řady HD...

•

Výstupní filtr (sinusový filtr) HF..
Při použití výstupního filtru je třeba respektovat úbytek napětí na filtru.

Převodovky

6.4

Při parametrizaci převodových motorů řízených frekvenčním měničem je třeba respektovat charakteristické hodnoty nemax a Mamax dané převodovky.

Zařízení pro pozvolný rozběh
Použití zařízení pro pozvolný rozběh je pro motory kategorie 3 přípustné tehdy, pokud
jsou motory vybavené teplotním čidlem TF a jsou dodrženy podmínky podle normy
EN 60079-14. Účinnost sledování teploty a správného rozběhu motoru je třeba prokázat
a zdokumentovat při uvedení do provozu. Pokud se aktivuje ochranné zařízení, musí
dojít k odpojení motoru od napájecí sítě.
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uvedení do provozu
Před uvedením do provozu

I

7

0

7

Uvedení do provozu
UPOZORNĚNÍ
•

Uvedení do provozu a provoz motorů smí zajišťovat pouze odborný personál
při respektování platných předpisů pro prevenci úrazů a údajů uvedených
v tomto návodu k obsluze.

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Smrt nebo těžká poranění!
Dbejte na dodržení následujících pokynů.
•

Pro spínání motoru používejte spínací kontakty spotřební kategorie AC-3 podle
EN 60947-4-1.

•

U motorů napájených měničem respektujte příslušné pokyny pro zapojení vydané
výrobcem měniče.

•

Respektujte návod k obsluze měniče.

POZOR!
Povrch pohonu se může během provozu zahřát na vysokou teplotu.
Nebezpečí popálení.
•

Před začátkem práce nechte motor vychladnout.

POZOR!
Na měniči omezte maximální otáčky a proud. Příslušné pokyny naleznete v dokumentaci měniče.

7.1

Před uvedením do provozu
Před uvedením do provozu se ujistěte, zda
•

je pohon nepoškozený a zda není blokovaný

•

po delší době skladování byla provedena opatření podle kap. "Přípravné práce"

•

byly řádně zapojeny všechny přívody

•

souhlasí směr otáčení motoru / převodového motoru
– (otáčení motoru vpravo: U, V, W podle L1, L2, L3)

•

jsou řádně nainstalovány všechny ochranné kryty

•

jsou všechna ochranná zařízení motoru aktivní a zda jsou nastavena na jmenovitý
proud motoru

•

u pohonů zdvihacích zařízení je použito vratné ruční odbrzdění brzdy

•

neexistují žádná další potenciální nebezpečí.
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uvedení do provozu
Během uvádění do provozu

0

7.2

Během uvádění do provozu
Během provozu se přesvědčte, že
•

motor běží bez závad (nedochází k přetížení, kolísání otáček, hluku apod.)

•

je nastaven správný brzdový moment podle daného způsobu použití (viz kap. "Technické údaje")

V případě problémů naleznete další informace v kapitole "Poruchy provozu".

7.3

Nastavení parametrů: Frekvenční měnič pro motory kategorie 3
UPOZORNĚNÍ
Při uvádění frekvenčních měničů do provozu je třeba respektovat příslušný návod
k obsluze a u převodových motorů navíc návod k obsluze převodovky.

7.3.1

Průběh uvedení do provozu pro MOVITRAC® B
Při uvedení do provozu respektujte následující body:

Mezní proud

44

•

Pro asistované uvedení do provozu použijte software MOVITOOLS®-MotionStudio
ve verzi 5.70 nebo vyšší.

•

Uvedení do provozu a provoz motorů v kategorii 3 je možný v sadě parametrů 1 a 2.

•

V konfiguraci systému je možný pouze jednotlivý pohon.

•

Jako regulační režim je možné nastavit jak "U/f", tak i vektorové řízení.

•

Při volbě aplikace je možné řízení otáček a použití zdvihacího zařízení. Volby
"DC brzdění" nebo "Letmý start" se nesmí používat.

•

Provozní režim musí být vždy nastaven na "4kvadrantový provoz".

•

Příslušnou sérii motoru je možné zvolit v políčku "Typ motoru".

•

V okně "Volba motoru" je třeba kromě výběru motoru zvolit také kategorii zařízení,
síťové napětí, napětí motoru a způsob zapojení.

Parametr Mezní proud se při asistovaném uvedení do provozu nastaví v okně aplikace
na hodnotu 150 % IN Mot. Tuto hodnotu je třeba snížit podle maximálního přípustného
výstupního momentu převodovky Mamax.
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I

7

0
Maximální otáčky

Automatická
kompenzace

7.3.2

V okně "Mezní hodnoty systému" je třeba zadat maximální otáčky motoru. Při nastavení
parametru maximální otáčky je třeba respektovat následující:
•

maximální otáčky musí být nižší nebo stejné jako mezní otáčky motoru

•

a maximální otáčky musí být nižší nebo stejné jako vstupní otáčky převodovky nemax
(viz typový štítek převodovky)

Parametr Automatická kompenzace se aktivuje při asistovaném uvedení do provozu.
Díky tomu měnič při každém uvolnění automaticky nastaví parametr hodnota IxR.
Manuální úprava není přípustná.

Průběh uvedení do provozu pro MOVIDRIVE® B
Při uvedení do provozu respektujte následující body:
•

Pro asistované uvedení do provozu použijte software MOVITOOLS®-MotionStudio
ve verzi 5.70 nebo vyšší.

•

Uvedení do provozu a provoz motorů v kategorii 3 je možný v sadě parametrů 1 a 2.

•

Při prvním uvedení do provozu je třeba provést kompletní proces uvedení do provozu.

•

V konfiguraci motoru je přípustný pouze jednotlivý pohon. Jako regulační režim je
možné nastavit jak "U/f", tak i vektorové řízení.

•

Příslušnou sérii motoru je možné zvolit v políčku "Typ motoru".

•

V okně "Typ motoru SEW 1" je třeba kromě volby motoru a kategorie zařízení zadat
také jmenovité napětí motoru, jmenovitou frekvenci motoru a síťové napětí.

•

Při výběru možností použití je možné pouze řízení otáček a funkce zdvihacího
zařízení. Funkce "DC brzdění" nebo "Letmý start" se nesmí používat.

Mezní proud

Parametr Mezní proud se při asistovaném uvedení do provozu nastaví v okně parametrů 1 na hodnotu 150 % IN Mot. Tuto hodnotu je třeba snížit podle maximálního přípustného výstupního momentu převodovky Mamax.

Maximální otáčky

V okně parametrů 2 je třeba omezit maximální otáčky motoru. Při nastavení parametru
maximální otáčky je třeba respektovat následující:

Automatická
kompenzace

•

maximální otáčky musí být nižší nebo stejné jako mezní otáčky motoru

•

a maximální otáčky musí být nižší nebo stejné jako vstupní otáčky převodovky nemax
(viz typový štítek převodovky)

Parametr Automatická kompenzace se aktivuje při asistovaném uvedení do provozu.
Díky tomu měnič při každém uvolnění automaticky nastaví parametr hodnota IxR.
Manuální úprava není přípustná.
Provozní režim musí být vždy nastaven na "4kvadrantový provoz" (parametr P820/
P821).
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uvedení do provozu
Změna blokovaného směru u motorů s uzávěrem zpětného chodu

0

7.4

Změna blokovaného směru u motorů s uzávěrem zpětného chodu

9

8

5

3

4

2

1

X

7
[1] Víko ventilátoru
[2] Ventilátor
[3] Válcový šroub
[4] V kroužek

7.4.1
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10

6

[5] Plstěný kroužek
[6] Pojistná podložka
[7] Závitový otvor
[8] Unášeč

[9] Svěrná tělíska
[10] Distanční podložka

Rozměr "x" po montáži

Motor

Rozměr "x" po montáži

DV(E)250–280

13,5 mm
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uvedení do provozu
Změna blokovaného směru u motorů s uzávěrem zpětného chodu

I

7

0
Nesmí dojít k rozběhu motoru v uzavřeném směru (při zapojování respektujte
sled fází). Při montáži motoru na převodovku respektujte směr otáčení koncového hřídele a počet stupňů. Pro kontrolní účely je možné uzávěr zpětného chodu jednorázově
spustit v uzavřeném směru s polovičním napětím motoru:

VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zhmoždění kvůli neúmyslnému rozběhu pohonu.
Smrt nebo těžká poranění.
•

Před zahájením prací odpojte motor a (pokud je použit) externí ventilátor od napětí.

•

Zajistěte je proti neúmyslnému zapnutí.

•

Je třeba přesně dodržet následující kroky!

1. Sejměte víko ventilátoru [1] a ventilátor [2], odstraňte šrouby [3].
2. Demontujte V kroužek [4] a těsnicí přírubu s plstěným kroužkem [5] (mazivo uschovejte pro další použití).
3. Demontujte pojistnou podložku [6] (neplatí pro DT71/80), u DV(E)132M-160M navíc
demontujte distanční podložky [10].
4. Unášeč [8] a svěrná tělíska [9] kompletně stáhněte s použitím závitových otvorů [7],
otočte je o 180° a opět je nalisujte.
5. Znovu doplňte mazivo.
6. Důležité: na svěrná tělíska nesmí působit žádný tlak ani rázy – nebezpečí
poškození materiálu!
7. V průběhu nalisování – krátce předtím, než se svěrná tělíska dostanou na vnější
kroužek – rukou pomalu otáčejte hřídelem ve směru volného otáčení. Svěrná tělíska
se tak snáze dostanou na vnější kroužek.
8. Zbývající části uzávěru zpětného chodu namontujte v opačném pořadí od 4. do 2. –
dílu, respektujte přitom montážní rozměr "x" pro V kroužek [4].
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Inspekce/údržba
Změna blokovaného směru u motorů s uzávěrem zpětného chodu

8
8

Inspekce/údržba
VAROVÁNÍ!
Nebezpečí zhmoždění při zřícení zdvihacího zařízení nebo vlivem nekontrolovaného
chování pohonu.
Smrt nebo těžká poranění.
•

Zajistěte nebo spusťte pohon zdvihacího zařízení (nebezpečí zřícení).

•

Zajistěte pracovní stroj před nepovolanými osobami

•

Před zahájením prací odpojte motor a (pokud je použit) externí ventilátor od napětí
a zajistěte je proti neúmyslnému opětovnému zapnutí!

•

Používejte výhradně originální náhradní díly v souladu s příslušným platným
seznamem náhradních dílů!

POZOR!
Povrch pohonu se může během provozu zahřát na vysokou teplotu.
Nebezpečí popálení.
•

Před začátkem práce nechte motor vychladnout.

POZOR!
Okolní teplota a teplota samotných hřídelových těsnicích kroužků nesmí být při
montáži nižší než 0 °C, neboť by jinak mohlo dojít k poškození kroužků.

Opravy nebo změny motoru smí provádět pouze servisní personál SEW, servisní dílny
nebo opravny, které mají k dispozici potřebné znalosti.
Před uvedením motoru do provozu je třeba zkontrolovat dodržení předpisů a potvrdit je
příslušnou značkou na motoru nebo vystavením zkušebního protokolu.
Po provedení jakýchkoli prací v oblasti údržby a oprav vždy proveďte kontrolu bezpečnosti a funkce (tepelná ochrana).

UPOZORNĚNÍ
Hřídelové těsnicí kroužky před montáží natřete v okolí těsnicího břitu dostatečným
množstvím maziva, viz kap. "Objednací údaje pro maziva a antikorozní prostředky"
v příslušném podrobném návodu k obsluze.
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Intervaly inspekcí a údržby

8

UPOZORNĚNÍ K OCHRANĚ PROTI EXPLOZI

8.1

•

Používejte výhradně originální náhradní díly v souladu s příslušným platným
seznamem, v opačném případě zaniká schválení motoru pro výbušná prostředí.

•

Při výměně součástí motoru, které se týkají ochrany proti explozi, je třeba znovu
provést kusovou zkoušku.

•

Po ukončení prací na údržbě a opravách zkontrolujte správné sestavení motoru
a pečlivé uzavření všech otvorů.

•

Motory pracující v oblastech ohrožených explozí pravidelně čistěte. Zabraňte
vzniku usazenin prachu o tloušťce nad 5 mm.

•

Ochrana proti explozi do značné míry závisí na dodržení stupně ochrany IP. Dbejte
proto při provádění veškerých prací na správné usazení a bezvadný stav všech
těsnění.

•

Ochrana proti explozi může zůstat zachována pouze u správně udržovaných
motorů.

•

Při opravě povrchového nátěru motorů nebo převodových motorů je třeba respektovat požadavky na prevenci vzniku elektrostatického náboje podle EN/IEC 60079-0,
viz též kap. "Povrchový nátěr" v příslušném podrobném návodu k obsluze.

Intervaly inspekcí a údržby
Zařízení / část zařízení

Časový interval

Co je třeba provést?

Motor

•

Překontrolujte motor:
• Zkontrolujte a případně vyměňte
kuličková ložiska
• Vyměňte těsnicí kroužek hřídele
• Vyčistěte přívody chladicího
vzduchu

Každých 10 000 provozních
hodin

Motor s uzávěrem
zpětného chodu

•

Vyměňte olej v uzávěru
zpětného chodu

Pohon

•

Různé
(závisí na vnějších vlivech)

•

Oprava, resp. obnovení povrchového/antikorozního nátěru

Vzduchové mezery
a povrch motoru
i případného ventilátoru

•

Různé
(závisí na vnějších vlivech)

•

Vyčistěte vzduchové mezery
a povrch
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Inspekce/údržba
Výměna mezidesky

8
8.2

Výměna mezidesky
Mezideska je znázorněna na následujícím obrázku:
[1]

[2]

[3]

259726475
[1] Klecová pružina
[2] Mezideska
[3] Šrouby

Kvůli zajištění ochrany před povolením je třeba u motorů o konstrukční velikosti
DR63/eDR63 zajistit šrouby [3] upevňující mezidesku [2] pomocí přípravku LOCTITE®
nebo podobného přípravku.

8.3

Mazání uzávěru zpětného chodu
Uzávěr zpětného chodu je z výroby namazán antikorozním tekutým mazivem
Mobil LBZ. Pokud chcete použít jiné mazivo, musí odpovídat třídě NLGI 00/000 s viskozitou základního oleje 42 mm2/s při teplotě 40 °C na bázi lithiových mýdel a minerálních
olejů. Rozsah provozních teplot je od –50 °C do +90 °C. Potřebné množství maziva je
uvedeno v následující tabulce.
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Typ motoru

250/280

Mazivo [g]

80
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Montáž externího ventilátoru VE

8.4

8

Montáž externího ventilátoru VE

[1]

1. Před montáží externího ventilátoru [1] zkontrolujte, zda jsou motor a oběžné kolo
ventilátoru nepoškozené.
2. Po dokončení montáže se otáčením oběžného kola ventilátoru přesvědčte, že kolo
nikde nedrhne. Vzdálenost mezi oběžným kolem a pevnými díly musí být nejméně
1 mm.

UPOZORNĚNÍ
Respektujte návod k obsluze externího ventilátoru.
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Technické údaje
Maximální přípustné radiální síly

P Hz

9

Technické údaje

9.1

Maximální přípustné radiální síly
Následující tabulka znázorňuje přípustné radiální síly (horní hodnota) a axiální síly
(spodní hodnota) třífázových motorů s ochranou proti explozi:
[1/min]
Počet
pólů

Pracovní poloha

Patkový motor

Přírubový motor

9.1.1

Přípustná radiální síla FR [N]
Přípustná axiální síla FA [N]; FA_tah = FA_tlak
Konstrukční velikost
63

250
280

1500
4

-

8000
2500

1000
6

600
150

-

1500
4

500
110

9000
2600

Přepočet radiálních sil při působení síly mimo střed
Při působení síly mimo střed konce hřídele je třeba spočítat přípustné radiální síly podle
následujícího vzorce. Menší z obou hodnot FxL (podle životnosti ložisek) a FxW (podle
pevnosti hřídele) je přípustná hodnota radiální síly na místě x. Pamatujte, že výpočet
platí pro Ma max.

FxL podle
životnosti ložisek

FxW z pevnosti
hřídele

FxL = FR ×

FxW =

FR
x
a, b, f
c

a
[N ]
b+x

c
[N ]
f +x
= přípustná radiální síla (x = l/2) [N]
= vzdálenost mezi nákružkem hřídele a působištěm síly [mm]
= konstanty motoru pro přepočet radiální síly [mm]
= konstanta motoru pro přepočet radiální síly [Nmm]

l
l

x

x

l/2
l/2

dd
F

A

FA
Fx

FRx FR
FRa
Obr. 1: Radiální síla FX při působení síly mimo střed
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Technické údaje
Přípustné typy kuličkových ložisek

Konstanty motoru
pro přepočet
radiální síly

2. konec hřídele
motoru

a

Konstrukční
velikost

c

b

i

f

n

9

P Hz

f

d

l

6pólové
[Nmm]

[mm]

[mm]

[mm]

4pólové
[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

Ohledně zatížení 2. konce hřídele motoru prosím kontaktujte SEW-EURODRIVE.

9.2

Přípustné typy kuličkových ložisek

9.2.1

Kategorie 3
Následující tabulka znázorňuje přípustné typy kuličkových ložisek:
Ložisko A
(třífázový motor)
Typ motoru

DR63, eDR63
DVE250/280M

9.3

Ložisko B
(patkové, přírubové, převodové
motory)

Převodový
motor

Patkový a přírubový
motor

Třífázový motor

6303 2RS J C3

6203 2RS J C3

6202 2RS J C3

6316 2RS J C3

6315 2RS J C3

Utahovací momenty
Následující tabulka znázorňuje všechny utahovací momenty potřebné k dotažení svorkové skříně:
Číslo
v legendě

Šroub

Platí pro

Utahovací
moment v Nm

[113]

Šroub s čočkovou hlavou pro připevnění montážní lišty

DR63/eDR63

3

[117]

Šroub s šestihrannou hlavou a s uzemněním uvnitř

DR63/eDR63

3

[123]

Šroub s šestihrannou hlavou na víku svorkové skříně

DR63/eDR63

3,5

[140]

Šroub s šestihrannou hlavou a s uzemněním vně

DR63/eDR63

3,5

[119]

Šroub se šestihrannou hlavou – spodní část svorkové skříně

DVE250/280

55

[123]

Šroub se šestihrannou hlavou – horní část svorkové skříně

DVE250/280
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Poruchy provozu
Poruchy na motoru

10
10

Poruchy provozu

10.1

Poruchy na motoru

Porucha

Možná příčina

Náprava

Motor se nerozběhne

Přívodní kabely jsou přerušené

Zkontrolujte a případně opravte přívody

Motor se nerozběhne nebo
se rozbíhá jen těžce

Motor se nerozbíhá v zapojení do hvězdy, pouze
v zapojení do trojúhelníku

Špatný směr otáčení
Motor vrčí a má velký odběr
proudu
Vypadávají pojistky případně
okamžitě spíná ochrana
motoru

Silný pokles otáček při
zatížení
Motor se příliš silně zahřívá
(změřit teplotu)

Příliš silný hluk

54

Spálená pojistka

Vyměňte pojistku

Sepnula ochrana motoru

Zkontrolujte správné nastavení ochrany, případně
odstraňte chybu

Ochrana motoru nespíná, porucha řízení

Překontrolujte řízení ochrany motoru a případně
odstraňte chybu

Motor je konstruován pro zapojení do
trojúhelníku, ale je zapojen do hvězdy

Opravte zapojení

Napětí a frekvence se zejména při spouštění silně liší od požadovaných hodnot

Zajistěte lepší síťové parametry; překontrolujte průřez
přívodů

Nedostatečný krouticí moment při zapojení
do hvězdy

Pokud není spínací proud při zapojení do trojúhelníku příliš vysoký, zapínejte rovnou do trojúhelníku, v opačném
případě použijte větší motor nebo motor ve zvláštním
provedení (konzultace)

Vadný kontakt na přepínači hvězdatrojúhelník

Odstraňte chybu

Motor je chybně připojen

Zaměňte dvě fáze

Vadné vinutí

Motor je třeba opravit v odborné dílně

Rotor drhne
Zkrat ve vedení

Odstraňte zkrat

Zkrat v motoru

Nechte chybu odstranit v odborné dílně

Kabely jsou špatně připojeny

Opravte zapojení

Zkrat v motoru

Nechte chybu odstranit v odborné dílně

Přetížení

Změřte zátěž, případně použijte větší motor, nebo snižte
zatížení

Pokles napětí

Zvětšete průřez vedení

Přetížení

Změřte zátěž, případně použijte větší motor, nebo snižte
zatížení

Nedostatečné chlazení

Upravte přívod chladicího vzduchu, příp. uvolněte
chladicí cesty, příp. použijte externí ventilátor

Teplota okolí je příliš vysoká

Dbejte na dodržení předepsaného rozsahu teplot

Motor je zapojen do trojúhelníku místo
předpokládaného zapojení do hvězdy

Opravte zapojení

Přívody mají vadný kontakt (chybí jedna fáze)

Opravte chybný kontakt

Spálená pojistka

Najděte a odstraňte příčinu (viz výše); Vyměňte pojistku

Síťové napětí se liší o více než 5 % od jmenovitého napětí motoru. Vyšší napětí působí
nepříznivě zejména na mnohapólové
motory, neboť u těchto motorů je proud
při běhu naprázdno i při normálním napětí
blízký jmenovitému proudu.

Přizpůsobte motor napětí v síti

Překročena jmenovitá doba provozu
(S1 až S10, DIN 57530), např. příliš
častým spínáním

Přizpůsobte jmenovitou dobu provozu požadovaným
provozním podmínkám; případně požádejte odborného
pracovníka o určení správného pohonu

Kuličková ložiska jsou předepnuta,
znečištěna nebo poškozena

Nově ustavte motor, zkontrolujte kuličková ložiska
(→ kap. "Přípustné typy kuličkových ložisek"), případně
ložiska namažte (→ kap. "Tabulka maziv pro kuličková
ložiska motorů SEW"), nebo vyměňte

Vibrace rotujících částí

Odstraňte příčinu, resp. nevyváženost

Cizorodá tělesa v přívodech chladicího
vzduchu

Vyčistěte přívody chladicího vzduchu
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Poruchy provozu
Poruchy při provozu s frekvenčním měničem

10.2

10

Poruchy při provozu s frekvenčním měničem
Při provozu motoru s frekvenčním měničem se mohou rovněž vyskytnout příznaky
popsané v kapitole "Poruchy motoru". Význam těchto problémů a pokyny pro jejich
řešení najdete v návodu k použití frekvenčního měniče.

10.3

Oddělení služeb zákazníkům

10.3.1 Oddělení služeb zákazníkům

Pokud budete potřebovat pomoc našeho oddělení služeb zákazníkům, prosíme vás
o uvedení následujících údajů:
• údaje z typového štítku (kompletní),
• druh a rozsah poruchy,
• čas a okolnosti vzniku poruchy,
• domnělá příčina.
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Prohlášení o shodě
Oddělení služeb zákazníkům

11
11

Prohlášení o shodě
UPOZORNĚNÍ
Společně s pohonem je dodáváno potvrzení o zkoušce vzorku podle příslušné evropské směrnice. Jméno zkušební autority a technické podrobnosti zkoušky naleznete
v tomto potvrzení.
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Prohlášení o shodě
Třífázové motory eDR.63 v kategorii 2GD

11.1

11

Třífázové motory eDR.63 v kategorii 2GD
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Prohlášení o shodě
Třífázové motory DR.63 v kategorii 3GD

11
11.2

Třífázové motory DR.63 v kategorii 3GD
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Prohlášení o shodě
Třífázové motory DVE250/280 v kategorii 3GD

11.3

11

Třífázové motory DVE250/280 v kategorii 3GD
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