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Általános tudnivalók
A dokumentáció használata

1

Általános tudnivalók

1.1

A dokumentáció használata

1

A dokumentáció a termék része, és fontos üzemeltetési, szervizelési információkat
tartalmaz. A dokumentáció minden olyan személynek szól, aki a terméken szerelési,
telepítési, üzembe helyezési vagy szervizelési munkát végez.
A dokumentációt olvasható állapotban hozzáférhetővé kell tenni. Győződjön meg arról,
hogy a dokumentációt a berendezés és az üzem felelősei, valamint a készüléken saját
felelősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették. Ha valamiben
bizonytalan vagy további információra van szüksége, forduljon az SEW-EURODRIVE
céghez.
Az üzemeltetési utasítás jelen kiegészítése csak a "Robbanásbiztos, háromfázisú
váltakozó áramú motorok, aszinkron szervomotorok"-kal és a "Robbanásbiztos, háromfázisú váltakozó áramú motorok – EDR.71 – 225"-tel összefüggésben használható.

1.2

A biztonsági utasítások felépítése

1.2.1

A jelzőszavak jelentése
Az alábbi táblázat a biztonsági utasításokra, az anyagi károk lehetőségére és az egyéb
tudnivalókra utaló jelzőszavak besorolását és jelentését mutatja be.
Jelzőszó

1.2.2

Jelentés

Következmények figyelmen kívül
hagyás esetén

VESZÉLY!

Közvetlenül fenyegető veszély

Halál vagy súlyos testi sérülések

VIGYÁZAT!

Lehetséges veszélyhelyzet

Halál vagy súlyos testi sérülések

FIGYELEM!

Lehetséges veszélyhelyzet

Könnyebb testi sérülések

LEGYEN ÓVATOS!

Lehetséges anyagi károk

A hajtásrendszer vagy környezetének
károsodása

ROBBANÁSVÉDELMI TUDNIVALÓK

Fontos robbanásvédelmi
tudnivaló

A robbanásvédelem megszűnése és
az ebből eredő veszélyek

MEGJEGYZÉS

Hasznos tudnivaló vagy
tanács: Megkönnyíti a
hajtásrendszer kezelését.

Az adott fejezetre vonatkozó biztonsági utasítások felépítése
Az adott fejezetre vonatkozó biztonsági utasítások nemcsak egy adott tevékenységre
érvényesek, hanem a témához kapcsolódó több tevékenységre is. Az alkalmazott piktogramok vagy általános vagy különleges veszélyre utalnak.
Itt az adott fejezetre vonatkozó biztonsági utasítások alaki felépítését láthatja:

JELZŐSZÓ!
A veszély jellege és forrása.
A figyelmen kívül hagyás lehetséges következménye(i).
•

Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.
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Általános tudnivalók
Szavatossági igények

1
1.2.3

A beágyazott biztonsági utasítások felépítése
A beágyazott biztonsági utasítások közvetlenül be vannak építve a tevékenység útmutatójába, a veszélyes cselekvési lépés elé.
Itt a beágyazott biztonsági utasítások alaki felépítését láthatja:
•

JELZŐSZÓ! A veszély jellege és forrása.
A figyelmen kívül hagyás lehetséges következménye(i).
– Intézkedés(ek) a veszély elhárítására.

1.3

Szavatossági igények
A dokumentáció előírásainak betartása a zavarmentes üzemeltetés és az esetleges
szavatossági igények érvényesítésének feltétele. Ezért a készülék használatának megkezdése előtt olvassa el a dokumentációt!

1.4

Felelősség kizárása
A dokumentáció elolvasása a DR63/eDR63 és a DVE250/280 robbanásbiztos, háromfázisú váltakozó áramú motorok biztonságos üzemeltetésének és az előírt terméktulajdonságok és teljesítményi jellemzők elérésének alapfeltétele. A dokumentáció
figyelmen kívül hagyásából eredő személyi, tárgyi és vagyoni károkért, valamint személyi sérülésekért az SEW-EURODRIVE nem vállal felelősséget. A szavatosság ilyen esetekben kizárt.

1.5

Szerzői jogi megjegyzés
© 2012 – SEW-EURODRIVE. Minden jog fenntartva.
Mindenféle – akár kivonatos – sokszorosítás, feldolgozás, terjesztés és egyéb hasznosítás tilos.

1.6

Terméknév és védjegy
A jelen kiadványban található márkanevek és terméknevek az adott név tulajdonosának
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.
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Biztonsági utasítások
Előzetes megjegyzések

2

2

Biztonsági utasítások
Az alábbi alapvető biztonsági tudnivalók a személyi sérülések és az anyagi károk elkerülését célozzák. Az üzemeltetőnek gondoskodnia kell arról, hogy az alapvető biztonsági tudnivalókat figyelembe vegyék és betartsák. Győződjön meg arról, hogy a dokumentációt a berendezés és az üzem felelősei, valamint a készüléken saját felelősségükre munkát végző személyek elolvasták és megértették. Ha valamiben bizonytalan vagy
további információra van szüksége, kérjük, forduljon az SEW-EURODRIVE céghez.

2.1

Előzetes megjegyzések
Az alábbi biztonsági tudnivalók elsősorban a következő berendezések alkalmazására
vonatkoznak: Robbanásbiztos háromfázisú váltakozó áramú motorok – DR63/eDR63 és
DVE250/280. Kérjük, hogy hajtóműves motorok alkalmazásakor vegye figyelembe a
következő berendezések üzemeltetési utasításában megadott biztonsági tudnivalókat is:
•

Motorok

•

Hajtóművek

Kérjük, tartsa be a jelen dokumentáció egyes fejezeteiben található kiegészítő biztonsági tudnivalókat is.

2.2

Általános
VIGYÁZAT!
Életveszély vagy jelentős sérülésveszély motorok vagy hajtómotorok működése közben vezetőképes, sima (nyitott dugó / kapocsdoboz esetén), esetleg mozgó vagy
forgó elemek miatt.
Forró felület okozta sérülésveszély!
Halál vagy súlyos testi sérülések
•

Bármilyen szállító, betároló, felállító, szerelő, csatlakoztató, üzembe helyező,
karbantartó és fenntartó munkát csak szakképzett személyzet végezhet.

•

Szállító, betároló, felállító, szerelő, csatlakoztató, üzembe helyező, karbantartó és
fenntartó munka esetén feltétlenül követni kell a következő dokumentumokat:
– Motoron/hajtómotoron elhelyezett figyelmeztető és biztonsági táblák
– A hajtáshoz tartozó összes projektirat, üzembe helyezési utasítás és kapcsolási
rajz
– Berendezés specifikus rendelkezések és követelmények
– Nemzeti/területi biztonsági és balesetvédelmi előírások.

•

Sérült terméket soha ne telepítsen.

•

Ne használja és ne helyezze feszültség alá a készüléket az előírt védőfedél vagy
burkolat nélkül.

•

A készüléket csak szakszerűen szabad használni.

•

Ügyeljen a helyes telepítésre és kezelésre.

MEGJEGYZÉS
Kérjük, haladéktalanul reklamálja meg a szállítmányozó társaságnál a szállítási
sérüléseket.
További információk ebben a dokumentációban találhatók.
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Biztonsági utasítások
Célcsoport

2
2.3

Célcsoport
Bármilyen mechanikai munkát kizárólag képzett szakember végezhet el. E dokumentáció
értelmében szakember az a személy, aki ismeri a termék felépítését, mechanikai szerelését, hibaelhárítását és karbantartását, valamint rendelkezik az alábbi képzettségekkel:
•

Mechanikai területen szerzett képzettség (például gépész, műszerész vagy mechatronikai szakember) letett záróvizsgával.

•

A jelen üzemeltetési utasítás ismerete.

Bármilyen elektrotechnikai munkát kizárólag képzett villamossági szakember végezhet
el. E dokumentáció értelmében villamossági szakember az a személy, aki ismeri a termék elektromos szerelését, üzembe helyezését, hibaelhárítását és karbantartását,
valamint rendelkezik az alábbi képzettségekkel:
•

Elektrotechnikai területen szerzett képzettség (például villanyszerelő, elektroműszerész vagy mechatronikai szakember), letett záróvizsgával.

•

A jelen üzemeltetési utasítás ismerete.

Az összes egyéb szállítási, raktározási, üzemeltetési és ártalmatlanítási területen
végzett munkát kizárólag megfelelően betanított személyekkel szabad végeztetni.
Minden szakember a tevékenységének megfelelő védőruházatot köteles viselni.

2.4

Rendeltetésszerű használat
A robbanásbiztos elektromotorok ipari berendezésekhez valók.
Gépekbe történő beszerelés esetén az üzembe helyezés, azaz a motorok rendeltetésszerű üzemének megkezdése mindaddig tilos, amíg meg nem állapítják, hogy a gép
megfelel a gépekről szóló 94/9/EK EK irányelvnek (ATEX irányelv).

ROBBANÁSVÉDELMI TUDNIVALÓK
•

A motort csak az Üzembe helyezés c. fejezetben leírt feltételekkel szabad üzemeltetni.

•

A motort csak akkor szabad frekvenciaváltóval üzemeltetni, ha betartják a típusvizsgálati tanúsítvány és / vagy e dokumentáció követelményeit, valamint a motor
típustáblájának adatait (ha van)!

•

A környezetben ne legyenek olyan agresszív anyagok, amelyek megtámadhatják
a festést vagy a tömítéseket.

•

A motorokat tilos olyan területeken / alkalmazásokhoz használni, amelyek következménye a motorházon keletkező erős elektromos feltöltődés, pl. a szellőzőmotor
csővezetékének belsejében, ha por kerül a csővezetékbe, ami a festett felületek
elektrosztatikus feltöltődéséhez vezethet.

A léghűtéses kivitelek –20 °C és +40 °C közötti környezeti hőmérsékletre, valamint
≤ 1000 m tengerszint feletti magasságra méretezettek. A típustábla ettől eltérő adatait
figyelembe kell venni. A használat helyén meglévő feltételeknek meg kell felelniük a
típustáblán megadottaknak.
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Biztonsági utasítások
További vonatkozó dokumentáció

2.5

2

További vonatkozó dokumentáció
Emellett az alábbi kiadványokat és dokumentációkat kell még figyelembe venni:
•

A motorhoz mellékelt csatlakoztatási-kapcsolási rajzok

•

Frekvenciaváltó üzemeltetési utasítása frekvenciaváltóval táplált motoroknál

•

Üzemi utasítás: "Robbanásbiztos hajtások, típussorozat: R..7, F..7, K..7, S..7,
SPIROPLAN® W" hajtómotoroknál

•

Üzemi utasítás: "Robbanásbiztos VARIBLOC® állítóművek és tartozékok" / "Robbanásbiztos VARIMOT® állítóművek és tartozékok"

•

Az esetleg felszerelt opciók üzemeltetési utasítása

•

"Robbanásbiztos háromfázisú váltakozó áramú motorok" katalógus és/vagy

•

"Robbanásbiztos hajtások" katalógus

Kérjük, vegye figyelembe a műszaki dokumentációk honlapunkon található teljes kínálatát:
www.sew-eurodrive.com

2.6

Szállítás / tárolás
A szállítmány megérkezése után azonnal ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg szállítás
közben. Ha igen, azonnal közölje azt a szállítmányozó vállalattal. Az üzembe helyezést
szükség esetén fel kell függeszteni.
Húzza meg jól a szállítószemeket. Ezeket csak a motor/hajtóműves motor tömegére
méretezték; ezért nem szabad további terhet rájuk rakni.
A beépített szemescsavarok megfelelnek a DIN 580 szabványnak. Az abban megadott
terheléseket és előírásokat minden tekintetben be kell tartani. Ha a hajtóműves motoron
két emelőszem vagy szemescsavar található, akkor a szállításhoz mindkettőt használni
kell. A kötözőeszközök ferde húzásiránya a DIN 580 szabvány szerint nem haladhatja
meg a 45°-ot.
Szükség esetén alkalmas, megfelelően méretezett szállítóeszközt kell használni.
A további szállításhoz ismét ezeket használja.
Ha a motort / hajtóműves motort nem építi be azonnal, tárolja száraz és pormentes
helyen. Nem szabad a motort / hajtóműves motort szabadban, valamint a ventillátorfedélre állítva tárolni. A motor / hajtóműves motor legfeljebb 9 hónapig tárolható anélkül,
hogy üzembe helyezés előtt különleges intézkedésre lenne szükség.

2.7

Felszerelés
Ügyeljen az egyenletes felfekvésre, a jó talpas, ill. peremes rögzítésre, és közvetlen tengelykapcsoló esetén a pontos beigazításra. Kerülje el a forgási frekvencián és a hálózati
frekvencia kétszeresén jelentkező, a felépítésből eredő rezonanciát. Engedje ki a féket
(beépített fékkel rendelkező motorok esetén), forgassa meg kézzel a forgórészt, figyelje
meg, hogy nem hallatszik-e szokatlan súrlódási zaj. A forgásirányt szétkapcsolt állapotban ellenőrizze.
A szíjtárcsákat és a tengelykapcsolókat csak alkalmas készülékkel húzza fel, ill. le
(melegítve!), és takarja el őket érintésvédelmi burkolattal. Kerülje a megengedettől eltérő szíjfeszességet.
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Biztonsági utasítások
Elektromos csatlakoztatás

2

Alakítsa ki az esetleg szükséges csőcsatlakozásokat. A felül elhelyezkedő tengelyvéggel rendelkező beépítési helyzeteknél a helyszínen alakítson ki olyan fedelet, amely
megakadályozza az idegen testek behullását a ventilátorba. A szellőzésnek akadálytalannak kell lennie, a távozó levegő ne kerüljön közvetlenül ismét beszívásra – a szomszédos készülékekbe se.
Tartsa be a Mechanikai szerelés c. fejezet utasításait!

2.8

Elektromos csatlakoztatás
Működésen kívül helyezett kisfeszültségű gépen csak lekapcsolt és bekapcsolás ellen
biztosított állapotban, végezhet munkát a szakképzett személyzet. Ez a rendelkezés
segédáramkörökre (pl. üzemen kívüli fűtés vagy független szellőztető) is vonatkozik.
A feszültségmentességet ellenőrizni kell!
Az EN 60034-1 (VDE 0530, 1. rész) tűréseinek túllépése – feszültség +5 %, frekvencia
+2 %, görbeforma, szimmetria – növeli a felmelegedést és befolyásolja az elektromágneses összeférhetőséget. Ezenkívül tartsa be a DIN IEC 60364 és az EN 50110 (adott
esetben az előírt nemzeti sajátosságok, pl. DIN VDE 0105 Németországra) előírásait is.
Az elektromos kisfeszültségű felszerelések általánosan érvényes telepítési rendelkezésein kívül követni kell a robbanásveszélyes területek elektromos berendezéseinek telepítésére vonatkozó különleges rendelkezéseket is (üzembiztonsági rendelet Németországban; EN 60079-14; EN 61241-14 és berendezés specifikus rendelkezések).
Vegye figyelembe a típustábla kapcsolási és egyéb előírásait, valamint a kapocsdoboz
kapcsolási rajzát.
A csatlakoztatást úgy kell végezni, hogy tartósan biztonságos elektromos kapcsolat jöjjön létre (ne legyenek elálló drótvégek); alkalmazza a hozzárendelt kábelvég-bekötést.
Alakítson ki biztonságos csatlakozást a védővezetékhez. Csatlakoztatott állapotban a
feszültségvezető elemek közötti és a feszültségvezető és vezetőképes elemek közötti
távolságok nem lehet kisebbek, mint a DIN EN / IEC 60079-7 és -15 és a nemzeti előírások szerinti legkisebb értékek. A minimális értékek a vonatkozó szabványok szerint
nem lehetnek kisebbek, mint a következő táblázatban látható értékek:
Névleges feszültség, UN

Távolság 3. kategóriájú
motorokhoz
(DIN EN / IEC 60079-15)

Távolság 2-as kategóriájú
motorokhoz
(DIN EN / IEC 60079-7)

≤ 500 V

5 mm

8 mm

> 500 V-tól ≤ 690 V-ig

5,5 mm

10 mm

A csatlakozódobozban nem lehet idegen test, szennyeződés, valamint nedvesség. A fel
nem használt kábelbevezető nyílásokat és magát a dobozt is zárja le por- és vízmentesen. A hajtott elemek nélküli próbaüzemhez biztosítson reteszt. Kisfeszültségű gépeknél üzembe helyezés előtt ellenőrizze a kifogástalan működést.
Tartsa be az "Elektromos szerelés" c. fejezet utasításait!
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Biztonsági utasítások
Üzembe helyezés, üzemeltetés

2.9

2

Üzembe helyezés, üzemeltetés
Normál üzemtől való eltérések, pl. megnövekedett hőmérséklet, zaj, rezgés esetén
keresse meg az okot. Szükség esetén forduljon a gyártóhoz. A védelmi rendszereket a
próbaüzem idejére se hatástalanítsa. Kétség esetén kapcsolja le a motort.
Erős szennyeződés esetén rendszeresen tisztítsa meg a légjáratokat.
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Motor felépítése
A motorok elvi felépítése

3
3

Motor felépítése
MEGJEGYZÉS
Az alábbi ábrák elvi ábrák, melyek csak tartalékalkatrész-jegyzék segédleteként szolgálnak. A motor méretétől és kivitelétől függően eltérések lehetségesek!

3.1

A motorok elvi felépítése
A következő ábra a DR63/eDR.63 elvi felépítését mutatja:
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

forgórész
biztosítógyűrű
retesz
peremes csapágypajzs
záró csavar
biztosítógyűrű
mélyhornyú golyóscsapágy
biztosítógyűrű
hengeres fejű csavar
állórész
csavar
hatlapfejű csavar
tengelytömítő gyűrű
retesz

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

biztosítógyűrű
szellőztetőfedél
ventilátor
kiegyenlítő tárcsa
B csapágypajzs
mélyhornyú golyóscsapágy
hatlapú anya
biztosítótárcsa
ászokcsavar
támasztótárcsa
tengelytömítő gyűrű
fröccsenés ellen védő gyűrű
típustábla
hasított szeg

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

lencsefejű csavar
fogazott alátét
kapocs
szorítókengyel
hatlapfejű csavar
rugós alátét
hatlapfejű csavar
szorítókengyel
záró csavar
tömítés a fedél számára
csatlakozódoboz fedele
záró csavar
hatlapfejű csavar
rugós alátét

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

közlap
csavar
hatlapú anya
hatlapú anya
tömítés
biztosítótárcsa
csavar
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Motor felépítése
A motorok elvi felépítése

3

A következő ábra a DVE250/280 elvi felépítését mutatja:
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

forgórész, kompletten
retesz
peremes csapágypajzs
záró csavar
mélyhornyú golyóscsapágy
állórész, komplett
tengelytömítő gyűrű
biztosítógyűrű

35
36
42
44
105
108
111
127

30 35

134

160

1213

szellőztetőfedél
ventilátor
B csapágypajzs
mélyhornyú golyóscsapágy
tányérrugók
típustábla
tömítés
földelőkapocs

128 földelőkapocs
129 záró csavar
134 záró csavar
160 tömítés
262 kapocs
615 kapocs
616 kapocs
1213 kapocslap kpl.
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Motor felépítése
Típustábla, típusjel

3
3.2

Típustábla, típusjel

3.2.1

Típustábla
A következő ábra 3GD kategóriájú DVE motor típustábláját mutatja:
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
A típustábla felső szélének jelölései csak akkor vannak meg, ha a motor megfelelő tanúsítással rendelkezik
vagy megfelelő komponenseket tartalmaz.

3.2.2

Típusjelek
A következő ábrán példaként látható típusjel:
e DR63 M 4 /2GD /TF

Motorvédelem motoropció:
• hőmérséklet-érzékelő, TF
• KY hőmérsékletmérés
Robbanásvédelmi kategória:
• 2G, 2GD, 3D vagy 3GD
Pólusszám:
• 4, 6
Motorhossz:
• S: rövid
• M: közepes
• L: hosszú
Motorméret:
• 63, 250, 280
Motor gyártási sorozat jelölőbetűvel:
• E: IE2 (DVE250/280) energia takarékos motorú kivitel
Jelölőbetű a 2. kategóriához
• eDR63
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Motor felépítése
Kiegészítő felszerelések

3.3

Kiegészítő felszerelések

3.3.1

A típussorozatba tartozó háromfázisú váltakozó áramú motorok

3

Az alábbi táblázat a háromfázisú váltakozó áramú motorok kiviteli változatait ismerteti:
Megnevezés

Kategória

eDR.., DR..

ATEX motor

DVE..

ATEX energiatakarékos motor, High-Efficiency IE2

63, 250, 280

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

S–L

Motorok gyártási mérete
Gyártási hosszak:
S = rövid / M = közepes / L = hosszú
LC = forgórészek rézkosárral

4, 6
3.3.2

Pólusszám
Mechanikus szerelvények
Az alábbi táblázat a mechanikus szerelvények kiviteli változatait ismerteti:

Megnevezés

Kategória

Opció

/RS

/3GD

Visszafolyás gátló (csak hálózati üzem esetén)

3.3.3

Hőmérséklet-érzékelő
Az alábbi táblázat a hővédelem kiviteli változatait ismerteti:

Megnevezés

Kategória

Opció

/TF

/2G, /2GD,

Hőmérséklet-érzékelő (PTC termisztor vagy PTC ellenállás)

/KY

/3D, /3GD

KTY84 – 130 típusú érzékelő

3.3.4

Csatlakozás
Az alábbi táblázat a csatlakozások kiviteli változatait ismerteti:

Megnevezés

3.3.5

Kategória

Része a szállítási terjedelemnek

/2G, /2GD,

Ketreces húzórugó (DT14): eDR63, DR63

/3D, /3GD

Kapocsléc (DT13): DVE250/280

Szellőzés
Az alábbi táblázat a hűtés kiviteli változatait ismerteti:

Megnevezés

Kategória

Opció

/VE

/3D, /3GD

Független szellőztetés motorokhoz 94/9/EK 3. kategória
szerint (gáz / por): DVE250/280

/AL

/2G, /2GD,

Fém szellőztető: eDR63, DR63

/C

/3D, /3GD

Védőtető a ventilátorfedélhez

Üzemi utasítás – Robbanásbiztos, háromfázisú váltakozó áramú motorok – DR63/eDR63, DVE250/280
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Motor felépítése
Kiegészítő felszerelések

3
3.3.6

Robbanásbiztos motorok
Az alábbi táblázat a robbanásvédelmi kategóriák kiviteli változatait ismerteti:

Megnevezés

Opció

/II2G

94/9/EK irányelv szerinti motorok, 2. kategória (gáz)

/II2GD

94/9/EK irányelv szerinti motorok, 2. kategória (gáz / por)

/II3D

94/9/EK irányelv szerinti motorok, 3. kategória (por)

/II3GD

94/9/EK irányelv szerinti motorok, 3. kategória (gáz / por)

3.3.7

További kiegészítő felszerelések
Az alábbi táblázat kiegészítő felszereléssel ellátott kivitelt mutat be:

Megnevezés
/2W

16

Kategória
/2G, /2GD,
/3D, /3GD

Opció
Második tengelyvég a motoron
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Mechanikai szerelés
Mielőtt hozzákezdene

4

4

Mechanikai szerelés
MEGJEGYZÉS
Kérjük, a mechanikai telepítéskor feltétlenül vegye figyelembe a jelen üzemeltetési
utasítás 2. fejezetének biztonsági előírásait!

4.1

Mielőtt hozzákezdene
FIGYELEM!
A típustábla adatainak megfelelően vegye figyelembe a gyártási formának megfelelő
szerelést!

Csak akkor szerelje fel a hajtást, ha teljesülnek az alábbi feltételek:
•

a hajtás típustáblájának adata egyezik a hálózati feszültséggel, ill. a frekvenciaváltó
kimeneti feszültségével

•

a hajtás sértetlen (szállítás vagy tárolás közben nem sérült meg)

•

a biztonságos szállításhoz használt összes eszközt eltávolították

•

ellenőrizte, hogy teljesülnek az alábbi feltételek:
– –20 °C és +40 °C közötti környezeti hőmérséklet.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a meghajtó hőmérsékleti tartománya is korlátozott lehet (lásd a meghajtó üzemeltetési utasítását).
A típustábla ettől eltérő adatait figyelembe kell venni. Az alkalmazás helyén fennálló körülményeknek meg kell felelniük a típustábla adatainak.
– Nincsenek káros olajok, savak, gázok, gőzök, sugárzások stb.
– Telepítési magasság max. 1000 m-rel van a tengerszint felett.
Vegye figyelembe az "Elektromos szerelés" > "Környezeti feltételek üzem közben"
> "Telepítési magasság" c. fejezetet.
– Vegye figyelembe a jeladóra vonatkozó korlátozásokat
– Különleges kivitel: a hajtás kivitele megfelel a környezeti feltételeknek

A fenti adatok a standard rendelésekre vonatkoznak. Amennyiben a standardtól eltérő
hajtást rendel, a megadott feltételek eltérőek lehetnek. Ezért az eltérő feltételeket a rendelés visszaigazolásából keresse ki.
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Mechanikai szerelés
Motorok tartós tárolása

4
4.2

Motorok tartós tárolása
•

Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy évnél hosszabb tárolás után a golyóscsapágyak
zsírjának használati időtartama évente 10 %-kal rövidül.

•

Az utánkenő berendezéssel rendelkező, 5 évnél hosszabban tárolt motoroknál az
üzembe helyezést megelőzően el kell végezni az utánkenést. Vegye figyelembe a
motor kenőtábláján található adatokat.

•

Ellenőrizze, hogy a motor vett-e fel nedvességet a hosszabb állásidő alatt. Ehhez
meg kell mérni a szigetelési ellenállást (mérőfeszültség 500 V).

A szigetelési ellenállás (lásd az alábbi ábrát) erősen hőmérsékletfüggő! Ha a szigetelési ellenállás nem kielégítő, a motort meg kell szárítani.
[M ]

100

10

1

0,1

0

20

60

40

80
[˚C ]
173323019

4.2.1

Motor szárítása
Motor felmelegítése:
•

meleg levegővel vagy

•

leválasztó transzformátorral
– a tekercseket kapcsolja sorba (lásd a következő ábrákat)
– segéd váltakozó feszültség max. 10 % a méretezési feszültségtől a méretezési
áram max. 20 %-val

Kapcsolás R13 kapcsolási ábránál:

[1]

2336250251
[1]
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transzformátor
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Mechanikai szerelés
Tudnivalók a motor felszereléséhez

4

A szárítási műveletet a minimális szigetelési ellenállás túllépésekor fejezze be.
Ellenőrizze a csatlakozódobozt, hogy:

4.3

•

a beltér száraz és tiszta-e

•

a csatlakozó és rögzítő alkatrészek korróziómentesek-e

•

a tömítés és a tömítőfelületek rendben vannak-e

•

a kábeltömszelence tömített-e, ellenkező esetben tisztítsa meg vagy cserélje ki

Tudnivalók a motor felszereléséhez
FIGYELEM!
Éles peremek a nyitott reteszhorony következtében.
Könnyű testi sérülés.
•

Helyezze be a reteszt a reteszhoronyba.

•

Húzza rá a védőtömlőt a tengelyre.

FIGYELEM!
A szakszerűtlen szerelés károsíthatja a motort.
Lehetséges anyagi károk!
•

Vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat.

FIGYELEM!
A típustábla adatainak megfelelően vegye figyelembe a gyártási formának megfelelő
szerelést!

•

A motortengely-végeket (a kereskedelemben kapható oldószerrel) alaposan meg
kell tisztítani a korrózióvédő anyagoktól, szennyeződésektől és hasonlóktól. Nem
kerülhet oldószer a csapágyakra és a tömítő gyűrűkre – anyagkárok!

•

A hajtóműves motort csak sík, rázkódásmentes és csavarodásmentes alépítményre
szabad felszerelni.

•

Biztosítsa a vevői ellencsapágyak szabad járását és mozgathatóságát.

•

Gondosan igazítsa be a motort és a hajtott gépet, hogy ne terhelje túl a kihajtó
tengelyt. Vegye figyelembe a megengedett keresztirányú és axiális erőket.

•

Kerülje el, hogy a tengelyvégeket lökés és ütés érje.
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Mechanikai szerelés
Tudnivalók a motor felszereléséhez

4

•

Ügyeljen a hűtőlevegő motorhoz / fékmotorhoz történő bevezetésének akadálytalanságára és arra is, hogy ne szívja be más egységek meleg távozó levegőjét. Ennek
során vegye figyelembe az alábbi minimális távolságokat:

h

Motortípus

Magasság mm-ben

eDR63, DR63
DVE250
DVE280

15
40

•

A tengelyre utólag felhúzandó alkatrészeket fél retesszel kell kiegyensúlyozni
(a motortengelyek fél retesszel vannak kiegyensúlyozva).

•

Ha a visszaugró kézi szellőztetőt használták a kézi kar üzembe helyezésekor, akkor
használatra újból le kell venni. Tárolásra a motorház külső részén található tartó
szolgál.

MEGJEGYZÉS
•

Ékszíjtárcsák használata esetén:
– Csak olyan ékszíjakat használjon, amelyek nem töltődnek fel elektrosztatikusan.
– A maximálisan engedélyezett keresztirányú erőt nem szabad túllépni. Hajtó nélküli motorokhoz lásd a Keresztirányú erők (→ 52. oldal) című fejezetet.

•

A vertikális gyártási formájú motorok (pl. M4 / V1) sorozatszerűen védőtetővel /C
felszereltek.
Az ügyfél kívánságára védőtető nélkül is kaphatók. Ilyen esetben, a hajtó telepítésekor a berendezésben / gépben fedelet kell elhelyezni, amely hatékonyan megakadályozza tárgyak beesését. Mellette vegye figyelembe az EN / IEC 60079-0
és az EN / IEC 60079-7 követelményeit. Ez a burkolat nem akadályozhatja a
hűtőáramlást.

•

4.3.1

20

Olyan beépítési helyzet esetén, amelynél a motor-kihajtótengely felfelé néz
(pl. M2 / V3), megfelelő burkolattal meg kell akadályozni a kisebb alkatrészek
beesését a ventilátorfedélbe, lásd még EN / IEC 60079-0. Ez a burkolat nem akadályozhatja a hűtőáramlást.

Telepítés nedves helyiségben vagy a szabadban
•

A tápkábelhez a telepítési előírásoknak megfelelően illeszkedő kábeltömszelencéket használjon (szükség esetén használjon szűkítő idomokat).

•

A csatlakozódobozt lehetőleg úgy helyezze el, hogy a kábelbevezetések lefelé
álljanak.

•

Tömítse jól le a kábelbevezetést.

•

A csatlakozódoboz és a csatlakozódoboz fedelének tömítőfelületeit visszaszerelés
előtt alaposan tisztítsa meg. Az elridegedett tömítéseket cserélje ki!

•

Szükség esetén javítsa ki a korrózióvédő festést (különösen az emelőszemeknél).

•

Ellenőrizze a védettségi fokozatot.

•

A tengelyt megfelelő korrózióvédő szerrel védeni kell a korróziótól.
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Tűrések a szerelési munkáknál
Tengelyvég

Perem

Az átmérő tűrése az EN 50347 szerint
• ISO j6 Ø ≤ 28 mm esetén
• ISO k6 38 mm ≥ Ø ≤ 48 mm esetén
• ISO m6 Ø ≥ 55 mm esetén
• Központosító furat a DIN 332 szerint, DR.. alak

A központosító perem tűrése az EN 50347 szerint
• ISO j6 Ø ≤ 250 mm esetén
• ISO h6 Ø ≥ 300 mm esetén

Hajtáselemek szerelése tengelyvégre húzással
A tengelyvégre húzással felszerelendő hajtáselemeket, pl. fogaskerekeket felmelegítve
kell szerelni, hogy a különálló motorokon ne sérüljön meg a jeladó.

4.6

Kapocsszekrény elfordítása

4.6.1

Kapocsszekrény kapocslemezzel és elfordulásgátló kerettel
A következő ábra példaként az elfordulásgátló kerettel kialakított kapocsszekrény
felépítését mutatja be:
K1M6 / K1M8 alumínium- vagy szürkeöntvény
kivitelben

K1M12S szürkeöntvény kivitelben

[123]

[131]
[a]
[2]

[a1]
[1213]

[1213]

[a2]

[119]
[113]
[119]

[117]
[140]

[140]
[111]

27021600583288587
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[2]
Menetes csap anyája
[111] Tömítés
[113] A kapocsszekrény rögzítőcsavarjai biztosítótárcsával (4-4 db)
[117] A belső földelő csatlakozó hatlapfejű csavarja
[119] A kapocsszekrény rögzítőcsavarjai biztosítótárcsával (4-4 db)
[123] A kapocsszekrény fedelének rögzítőcsavarjai biztosítótárcsával (4-4 db)
[131] Tömítés
[140] A külső földelő csatlakozó hatlapfejű csavarja
[a]
1. kapocssor
[a1] Az opció kapcsának csavarja / egyenirányítója
[a2] Az opció kapcsának laposfejű csavarja
[b]
2. kapocssor
[1213] Készlet (1 elfordulásgátló keret, 1 kapocslemez, 4 hüvely, 2 csavar, 2 anya)

A kapocssorok száma és fajtája a kapocsszekrény kivitelétől és az opcióktól függően
változik.
A kapocsszekrény elfordításához a következőképpen járjon el:
1. Oldja a csavarokat [123] a kapocsszekrény fedelén, és vegye le a fedelet.
2. Oldja a kapocsszekrény rögzítőcsavarjait [119].
3. Tisztítsa meg az állórésznyúlványon, a kapocsszekrény alsó oldalán és a fedélen
lévő tömítőfelületeket.
4. Ellenőrizze a tömítéseket [111 és 131], hogy épek-e; szükség esetén cserélje ki.
5. A kapocslemezből és elfordulásgátló keretből álló egységet vegye ki a kapocsszekrényből.
Az egység kivétele előtt oldja az esetleg már csatlakoztatott vezetékeket.
6. Fordítsa a kapocsszekrényt a kívánt helyzetbe.
7. A kapocslemezből és elfordulásgátló keretből álló egységet a kapocsszekrénnyel
analóg módon fordítsa el és helyezze vissza.
A kapocslemez U1, V1 és W1 feliratainak a behelyezés után újra a kábelkivezetések
felé kell nézniük.
8. A kapocsszekrény alsó részét a csavarokkal [119] és a biztosítótárcsákkal az alábbiak szerinti meghúzási nyomatékok egyikével rögzítse:
•

EDR.71 – 132: 5 Nm

•

EDR.160 – 225: 25,5 Nm

9. Az esetleg kiszerelt vezetékeket a következő táblázat alapján kösse vissza:
sárga

fehér

W2/T4

U2/T5

barna
V2/T6

fekete

piros

kék

U1/T1

V1/T2

W1/T3

A menetes csapok anyáit húzza meg a megfelelő meghúzási nyomatékkal.

MEGJEGYZÉS
A vezetékek a csatlakoztatás után nem lehetnek megtörve, elcsavarodva stb.
Figyeljen a csatlakoztatás apró alkatrészeinek helyes sorrendjére "A motor csatlakoztatása kapocslemezzel" c. fejezetnek megfelelően.
10.A kapocsszekrény fedelét a csavarokkal [123] és a biztosítótárcsákkal a megfelelő
meghúzási nyomatékkal rögzítse. Ügyeljen a tömítés pontos helyzetére!
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VIGYÁZAT!
A motortekercs vezetékei megsérülhetnek a kapocslemez elfordításakor.
Lehetséges anyagi károk.
•

4.6.2

Az összeszerelés után bizonyosodjon meg arról, hogy a vezetékek nem sérültek.
Ellenőrizze a szigetelést "A motorok tartós tárolása" (→ 18. oldal) c. fejezetben leírtak szerint.

Meghúzási nyomatékok
Az alábbi táblázat tartalmazza a kapocsszekrény elfordításakor szükséges összes meghúzási nyomatékot:
Jelmagyarázati szám Csavar

Érvényességi terület

[2]

M6-os csap

3

26,6

M8-as csap

6

53,1
137,2

Nm-ben

fonthüvelykben

M12-es csap

15,5

[61]

Az opció kapcsának lencsefejű csavarja

EDR.71 – 225

1,8

16,0

[113]

A kalapsínt rögzítő lencsefejű csavar

EDR.71 – 132

5

44,3

[117]

A belső földelő csatlakozó hatlapfejű
csavarja

EDR.71 – 132

4

35,4

EDR.160

25,5

225,7

EDR.180 – 225
(alumínium kivitel)

25,5

225,7

EDR.180 – 225
(szürkeöntvény kivitel)

50

442,5

[119]
[123]

4.7

Menetes csap anyája

Meghúzó nyomaték

A kapocsszekrény lencsefejű csavarja
A kapocsszekrény fedelének hatlapfejű
csavarja

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
(alumínium kivitel)

10,3

91,2

EDR.180 – 225
(szürkeöntvény kivitel)

25,5

225,7

4

35,4

1,8

16,0

1

8,9

[140]

A külső földelő csatlakozó hatlapfejű
csavarja

EDR.71 – 225

[a1]

Az opció kapcsának csavarja /
egyenirányítója

EDR.71 – 225

[a2]

Az opció kapcsának laposfejű csavarja

EDR.71 – 225

Festés
ROBBANÁSVÉDELMI TUDNIVALÓK
Az SEW-EURODRIVE a hajtásokat olyan festéssel szállítja ki, amely teljesíti az EN /
IEC 60079-0 szabvány elektrosztatikus feltöltődés elleni követelményét. A motorok
vagy a hajtóműves motorok újrafestése esetén figyelembe kell venni az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére vonatkozó követelményeket az EN / IEC 60079-0 szabvány szerint.
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5

Elektromos szerelés
VIGYÁZAT!
Áramütés általi sérülés veszélye!
Halál vagy súlyos testi sérülés!
•

5.1

Vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat.

•

Szereléskor feltétlenül vegye figyelembe a 2. fejezetben található biztonsági
tudnivalókat!

•

A motor kapcsolására az EN 60947-4-1 szerinti AC-3 használati kategóriájú kapcsolóérintkezőt használjon.

•

Frekvenciaváltó által táplált motorok esetén figyelembe kell venni a frekvenciaváltó
gyártójának vonatkozó huzalozási utasításait.

•

Vegye figyelembe a frekvenciaváltó üzemeltetési utasítását.

Kiegészítő rendelkezések
A kisfeszültségű elektromos berendezésekre általánosan érvényes szerelési rendelkezéseket (pl. a DIN IEC 60364, DIN EN 50110) az elektromos berendezések létesítésekor be kell tartani.

5.2

A bekötési rajzok és kapocskiosztási tervek használata
A motor csatlakoztatása a motorhoz mellékelt bekötési rajz(ok) szerint történik. Ha
hiányzik a bekötési rajz, tilos a motort csatlakoztatni és üzembe helyezni. Az érvényes
bekötési rajzok díjmentesen beszerezhetők az SEW-EURODRIVE cégtől.

5.3

Keresztmetszetek ellenőrzése
Ellenőrizze a kábelkeresztmetszeteket a motor névleges árama, az érvényes szerelési
előírások és az alkalmazási hely követelményei alapján.

5.4

Kábelbevezetések
A csatlakozódobozok az EN 50262 szerinti metrikus menetes furatokkal vagy az
ANSI B1.20.1-1983 szerinti NPT menetes furatokkal készülnek. Kiszállítási állapotban
minden furat robbanásbiztos záródugóval van ellátva.
A megfelelő kábelbevezetés eléréséhez a záródugókat olyan tehermentesített kábeltömszelencékkel kell ellátni, amelyek a megfelelő robbanásbiztos zónában történő
alkalmazásra tanúsítottak. A kábeltömszelencét az alkalmazott kábel külső keresztmetszetének megfelelően kell megválasztani. A kábelbevezetés meghúzási nyomatékát az
üzemeltetési és a telepítési útmutatóban, illetve a kábeltömszelencék EK-típustanúsítványában találhatja meg. A kábelbevezetés IP védettségi fokozatának meg kell felelnie
legalább a motor IP védettségi fokozatának.
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Csak olyan zárótömszelencéket használjon, amelyek csavarfeje a rendelkezésre álló
síkmélyedésekbe illeszkedik.
A következő táblázat a síkmélyedések méreteit tartalmazza a megfelelő csavarméretekkel együtt:
Síkmélyedés mm-ben

Csavarozás

19

M12

24

M16

30

M20

35

M25

45

M32

56

M40

64

M50

75

M63

Minden használaton kívüli kábelbevezetést a szerelés befejeztével záródugóval kell
lezárni a védettségi fokozat betartása érdekében. A záródugók cseréjekor az új záródugónak is robbanásbiztosnak kell lennie.

5.5

Potenciálkiegyenlítés
Az EN 60079-14 és az IEC 61241-14 szerint szükség lehet potenciálkiegyenlítő rendszerre való csatlakoztatásra. Vegye figyelembe az "Elektromos szerelés" / "A földelés
javítása (EMC)" c. fejezetben található tudnivalókat.

5.6

Huzalozási utasítások
Telepítéskor vegye figyelembe a biztonsági tudnivalókat!

5.6.1

Védelem a motorvédő berendezések zavarása ellen
Az SEW motorvédő berendezések (TF hőmérséklet-érzékelők) zavaró hatásai elleni
védelemként
•

külön árnyékolt tápvezetékek az ütemesen vezérelt áramot vezető erősáramú vezetékekkel egy kábelben vezethetők.

•

Árnyékolatlan tápvezetékeket tilos az ütemesen vezérelt áramot vezető erősáramú
vezetékekkel egy kábelben vezetni.
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5.7

Sajátosságok frekvenciaváltóval történő üzemeltetés esetén
Frekvenciaváltó által táplált motorok esetén figyelembe kell venni a frekvenciaváltó
gyártójának megfelelő huzalozási utasításait. Feltétlenül vegye figyelembe az "Üzemmódok és határértékek" c. fejezetet, valamint a frekvenciaváltó üzemeltetési utasítását.

5.8

A földelés tökéletesítése (EMC)
A nagyfrekvencián tökéletesebb kis impedanciájú földelés érdekében minden
DR/DV(E) háromfázisú váltakozó áramú motornál az alábbi csatlakoztatást javasoljuk:
•

DVE250 és 280: M16-os csavar és 2 fogazott alátét a szemescsavar furatánál.

[1]

5.9

Sajátosságok kapcsolt üzem esetén
A motorok kapcsolt üzeme esetén a kapcsolókészülék lehetséges zavarait megfelelő
kapcsolással kell kizárni. Az EN 60204 (Gépek villamos szerkezetei) irányelv a numerikus vagy PLC vezérlések védelmében megköveteli a motortekercsek zavarszűréssel
való ellátását. Az SEW-EURODRIVE javasolja, hogy a védőkapcsolást a kapcsolóelemeknél hozzák létre, mivel elsősorban a kapcsolási műveletek okoznak zavart.
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5

Környezeti feltételek üzem közben

5.10.1 Környezeti hőmérséklet
Amennyiben a típustáblán másként nem szerepel, –20 °C … +40 °C közötti hőmérsékleti tartományt kell biztosítani.
A magasabb vagy alacsonyabb környezeti hőmérsékletre alkalmas motorok megfelelően jelölve vannak a típustáblán.
Ha a motorokat +40 °C-nál magasabb (max. +60 °C) környezeti hőmérsékleten használják, a felhasznált vezetékeknek és vezeték-tömszelencéknek 90 °C-nál magasabb
hőmérsékletre méretezetteknek kell lenniük.
5.10.2 A motorteljesítmény függése a felállítási magasságtól
A következő diagram azt mutatja, hogy melyik fH tényezővel kell a motorteljesítményt a
felállítási magasság függvényében csökkenteni.
fH 1

0.8

0.6

0.4

0.2

0

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000
H [m]

5408843275

Számítási képlet: PH = fH × PN
A beállítandó áram a következőképpen számítható: IH = fH × IN
5.10.3 Káros sugárzás
A motorokat tilos káros (pl. ionizáló) sugárzásnak kitenni. Szükség esetén lépjen
kapcsolatba az SEW-EURODRIVE céggel.
5.10.4 Káros gázok, gőzök és porok
A robbanásbiztos motorok rendeltetésszerű használat esetén nem tudják begyújtani a
robbanékony gázokat, gőzöket vagy porokat, de tilos kitenni őket olyan gázok, gőzök és
porok hatásának, amelyek az üzembiztonságot veszélyeztethetik, pl. a következők által:

A tömítések
kiválasztása

•

korrózió

•

védőbevonat sérülése

•

tömítőanyagok stb. károsítása

Amennyiben a motort nagyobb környezeti terhelést jelentő környezetben, pl. magasabb
ózonkoncentráció mellett alkalmazzák, akkor a motorok alternatívaként felszerelhetők
kiváló minőségű tömítésekkel is. Ha kétsége van a tekintetben, hogy a tömítések képesek-e ellenállni a környezeti terhelésnek, kérjük, forduljon az SEW-EURODRIVE-hoz.
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5.11

Tudnivalók a motor csatlakoztatásához
MEGJEGYZÉS
Kérjük, feltétlenül vegye figyelembe az érvényes bekötési rajzot! Ha ez a dokumentum
hiányzik, tilos a motort csatlakoztatni és üzembe helyezni. Az érvényes bekötési
rajzok díjmentesen beszerezhetők az SEW-EURODRIVE cégtől.

MEGJEGYZÉS
A csatlakozódobozban nem lehet idegen test, szennyeződés, valamint nedvesség.
A fel nem használt kábelbevezető nyílásokat és magát a dobozt por- és vízmentesen
kell lezárni.

A motor csatlakoztatásakor tartsa be a következőket:

5.12

•

Ellenőrizze a kábelkeresztmetszetet

•

Rendezze el megfelelően a kapocs-áthidalásokat

•

Csavarozza fel szorosan a csatlakozókat és a védővezetéket

•

Ellenőrizze a csatlakozó vezetékek szabad helyzetét, hogy elkerülje a szigetelésük
sérülését

•

Légszakaszok betartása

•

A csatlakozódobozban: ellenőrizze és adott esetben húzza meg a tekercsvégek
bekötéseit

•

A mellékelt kapcsolási rajz szerint végezze a csatlakoztatást

•

Ne hagyjon kiálló vezetékvégeket

•

A motort az előírt forgásiránynak megfelelően kösse be

2G és 2GD kategóriájú motor csatlakoztatása
Az alábbi bekötési rajzok a motor rendelési számának (lásd a hozzá mellékelt részletes
üzemeltetési utasítás "Típustábla" c. fejezetét) megadásával kérhetők az SEWEURODRIVE-tól.
Típussorozat
eDR63

28

Pólusszám

Hozzá tartozó kapcsolási rajz
(megnevezés / szám)
X = helyfoglaló a verzió számára

4

DT14 / 08 857 X 03
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5.12.1 Motorcsatlakozás
Rugós kapocs

A 63-as méretű motoroknál a tápvezetékeket a bekötési rajz szerint a ketreces húzórugóban kell rögzíteni. A védővezetéket úgy kell a védővezeték-csatlakozóra rögzíteni,
hogy a kábelsaru és a burkolat anyaga alátéttel legyen elválasztva:
Ö kapcsolás

TF TF

5.13

Õ kapcsolás

4

3

2

TF TF

1

Védővezeték csatlakozása

4

3

2

1

3G és 3GD kategóriájú motor csatlakoztatása
Az alábbi bekötési rajzok a motor rendelési számának (lásd a hozzá mellékelt részletes
üzemeltetési utasítás "Típustábla" c. fejezetét) megadásával kérhetők az SEWEURODRIVE-tól.
Típussorozat
DR63
DVE250/280

Pólusszám

Kapcsolás

Hozzá tartozó kapcsolási rajz
(megnevezés / szám)
X = helyfoglaló a verzió számára

4, 6

Ö/Õ

DT14 / 08 857 X 03

4

Ö/Õ

DT13 / 08 798 X 06

5.13.1 Motorcsatlakozás
A kiviteli mérettől és a villamos kiviteltől függően a motorok kiszállítási állapota és csatlakoztatása különböző. Vegye figyelembe az alábbi táblázatban megadott csatlakoztatási fajtát.
Típussorozat
DR63
DVE250/280

Csatlakozás
Motorcsatlakozás ketreces húzórugóval
Motorcsatlakozás kapocslemezzel

A hálózati tápvezeték csatlakoztatásakor vegye figyelembe a megengedett légréseket
és kúszóáram-utakat.
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63-as gyártási méret – ketreces húzórugó
A 63-as méretű motoroknál a tápvezetékeket a bekötési rajz szerint a ketreces húzórugóban kell rögzíteni. A védővezetéket úgy kell a védővezeték-csatlakozóra rögzíteni,
hogy a kábelsaru és a burkolat anyaga alátéttel legyen elválasztva:
Ö kapcsolás

TF TF

Õ kapcsolás

4

3

2

TF TF

1

Védővezeték csatlakozása

4

3

2

1

Gyártási méret 250/280 – kapocslemez
•

A mellékelt kapcsolási rajz szerint

•

Ellenőrizze a kábelkeresztmetszetet

•

Rendezze el megfelelően a kapocs-áthidalásokat

•

Csavarozza fel szorosan a csatlakozókat és a védővezetéket

•

A csatlakozódobozban: ellenőrizze és adott esetben húzza meg a tekercsvégek
bekötéseit

A kapocs-áthidalások elrendezése Õ kapcsolásnál

[1]

[2]

W1

V1

U1

[3]

[4]

[5]
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A kapocs-áthidalások elrendezése Ö kapcsolásnál
Motor gyártási méret DVE250/280:

W1

U1

[2]
[3]

V1

V2

W2

U2

[1]

[4]

[5]
[1] Kapocshíd
[2] Csatlakozó csap
[3] Karimás anya

[4] Kapocslemez
[5] Vevői csatlakoztatás
[6] Vevői csatlakoztatás felosztott csatlakozókábellel

MEGJEGYZÉS
A csatlakozódobozban nem lehet idegen test, szennyeződés, valamint nedvesség.
A fel nem használt kábelbevezető nyílásokat és magát a dobozt legalább a motor IP
védettségi fokozatnak megfelelően le kell zárni.
Motorcsatlakoztatás csatlakozódobozzal

A villamos kiviteltől függően a motorok kiszállítási állapota és csatlakoztatása különböző. A kapocs-áthidalásokat a kapcsolási rajznak megfelelően rendezze el és szorosan
csavarozza fel. Vegye figyelembe az alábbi táblázatok meghúzási nyomatékait.
A kiemelt kivitelek S1 üzemmódban érvényesek, a katalógusadatok szerinti standard
feszültségre és standard frekvenciára. Az eltérő kivitelek más csatlakozással, pl. más
átmérőjű csatlakozócsappal és/vagy más szállítási tartalommal rendelkezhetnek. Ezek
a kivitelek a következő oldalakon közelebbről le vannak írva.
Motor gyártási méret DVE250/280

Csatlakozócsap

A hatlapú anya
meghúzási
nyomatéka

Ø

Helyszínen
szerelendő
csatlakozás

Kivitel

Csatlakozási
fajta

Szállítási tartalom

Keresztmetszet

PE
Csatlakozócsap

Kivitel

Ø

M10

10 Nm

≤ 95 mm2

3

Gyűrűs
kábelsaru

A csatlakoztatás
apró alkatrészei
tasakban
mellékelve

M10

5

M12

15.5 Nm

≤ 95 mm2

3

Gyűrűs
kábelsaru

Előszerelt
csatlakoztató
alkatrészek

M10

5
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[1]
[2]

[1]
[3]
[2]

[4]
[5]

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

[6]
1139608587

[1] Hatlapú anya
[2] Alátét
[3] PE vezeték kábelsaruval
[4] Fogazott alátét
[5] Stiftcsavar
[6] Kapocsdoboz

5.14

2G, 2GD, 3D és 3GD kategóriájú motorok

5.14.1 Általános tudnivalók
A robbanásbiztos SEW-EURODRIVE motorokat az alábbi alkalmazási zónákhoz
tervezték:
Motorkategória

Alkalmazási terület

2G

Alkalmazás az 1-es zónában, megfelelnek a II-es készülékcsoport 2G kategória
építési előírásainak.

2GD

Alkalmazás az 1-es vagy a 21-es zónában, megfelelnek a II-es készülékcsoport
2GD kategória építési előírásainak.

3D

Alkalmazás a 22-es zónában, megfelelnek a II-es készülékcsoport 3D kategória
építési előírásainak.

3GD

Alkalmazás a 2-es vagy a 22-es zónában, megfelelnek a II-es készülékcsoport
3GD kategória építési előírásainak.

5.14.2 Egyedi jelölés "X"
Ha a megfelelőségi vagy a típustanúsítvány száma után "X" egyedi jelölés áll, akkor a
tanúsítvány utal a motor biztonságos alkalmazásának különleges feltételeire.
5.14.3 Hőmérsékleti osztályok
A motorok T3, ill. T4 hőmérsékletosztályra engedélyezettek.
A 3D és a 3GD kivitelű motor hőmérsékletosztálya a típustáblán vagy a függelékben
található megfelelőségi nyilatkozatban szerepel.
A 2G és a 2GD kivitelű motor hőmérsékletosztálya a motorhoz mellékelt típustanúsítványban található.
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5.14.4 Felületi hőmérséklet
A motor felületi hőmérséklete a típustáblán vagy a megfelelőségi, ill. a típustanúsítványban található.
5.14.5 Védelem a megengedettnél magasabb felületi hőmérséklettel szemben
A robbanásbiztos motorok biztonságos üzemet szavatolnak normál üzemeltetési körülmények között. Túlterhelés esetén a meg nem engedett felületi hőmérsékletek elkerülése érdekében a motort biztonságosan le kell kapcsolni.
A motorvédelmet az engedélyek szerint kell kivitelezni. Itt két alapvető motorvédettség
különböztethető meg. A kiegészítő felszerelések, ha elérhetők, ehhez kiválaszthatók:
A motor védettségi fokozata

Kiegészítő kivitel

A: Motoráram-védőkapcsoló

TF

B: PTC termisztoros hőmérséklet-érzékelő
(PTC ellenállás: SEW megnevezés: TF)

–
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A következő táblázat a motorvédettség engedélyfüggő, előírt típusait tartalmazza:
Kategória
Üzemmód:
Jelölés
(lásd a típustáblát):
Motorvédelem:

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

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

Hálózat

Frekvenciaváltó

Hálózat

•
•

Frekvenciaváltó
lágyindító

Te idő

Te idő

–

–

–

A

B

A

B

B

Ütemező

A motorvédelemtől függően megengedett üzemmódokat a "Megengedett üzemmódok"
c. fejezet sorolja fel. Az SEW-EURODRIVE minden 3D és 3GD kategóriájú fékes motort
PTC termisztoros hőmérséklet-érzékelővel (TF) szerel fel.
5.14.6 Védelem kizárólag motorvédő kapcsolóval
EN 60947 szerinti motorvédő kapcsolóval történő telepítéskor vegye figyelembe a
következőket:
•

2G és 2GD kategória esetén: A motorvédő kapcsoló aktívvá válási idejének a típustáblán feltüntetett IA/IN aktívvá válás áramarány mellett rövidebbnek kell lennie, mint
a motor tE felmelegedési ideje.

•

A motorvédő kapcsolónak valamely fázis kimaradása esetén minden pólust le kell
kapcsolnia.

•

A motorvédő kapcsolónak meghatározott hivataltól származó engedéllyel kell rendelkeznie és a robbanásvédelem megfelelő jelölését kell hordoznia.

•

A motorvédő kapcsoló beállításának meg kell felelnie a motor típustábla szerinti névleges áramának. 2G és 2GD kategória esetén a motor megengedett névleges árama
a típustanúsítványban található.

5.14.7 Védelem kizárólag (TF típusú) PTC termisztoros hőmérséklet-érzékelővel
A PTC termisztoros hőmérséklet-érzékelőt arra alkalmas készüléknek kell kiértékelnie.
A vonatkozó hatályos szerelési előírásokat be kell tartani.

VIGYÁZAT!
A hőmérséklet-érzékelő károsodása a túl nagy feszültség következtében.
Tönkremehet a hőmérséklet-érzékelő.
•

Ne kössön rá 30 V-nál nagyobb feszültséget!

A termisztoros hőmérséklet-érzékelők megfelelnek a DIN 44082 szabványnak.
Ellenőrző ellenállásmérés (mérőkészülék: U ≤ 2,5 V vagy I < 1 mA):
•

Mérési értékek: normál 20 – 500 Ω, ellenállás melegen > 4000 Ω

A (TF típus) PTC termisztoros hőmérséklet-érzékelő az üzembiztos szigetelés fenntartása és a termikus felügyelet érdekében szükséges.
A termikus felügyelet kiértékelő funkciójának a hőmérséklet-érzékelő mérőáramkörével
együtt aktiválva kell lennie, és túlmelegedés esetén feltétlenül működnie kell.
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5.14.8 Védelem motorvédő kapcsolóval és kiegészítő PTC termisztoros hőmérséklet-érzékelővel
A kizárólag motorvédő kapcsolóval biztosított védelemre megadott feltételek itt is érvényesek. A (TF típusú) PTC termisztoros hőmérséklet-érzékelővel biztosított védelem
csak kiegészítő védelmet jelent, aminek a robbanásveszélyes környezeti feltételekre
való engedélyezésre nincs befolyása.

MEGJEGYZÉS
Üzembe helyezéskor ellenőrizze, hogy a védőberendezés aktiválása a meghajtó
előírásszerű lekapcsolását eredményezi.

5.15

Kiegészítő felszerelések
A kiegészítő felszerelések csatlakoztatása a motorhoz mellékelt bekötési rajz(ok) szerint történik. Ha hiányzik a bekötési rajz, tilos a kiegészítő felszerelést csatlakoztatni és üzembe helyezni. Az érvényes bekötési rajzok díjmentesen beszerezhetők az
SEW-EURODRIVE cégtől.
A következőkben felsorolt kiegészítő felszerelések kategóriafüggően alkalmazhatók,
lásd az alábbi táblázatot:
Kiegészítő felszerelés

2. kategória

3. kategória

/TF hőmérséklet-érzékelő

x

x

/VE független hűtés

–

x

5.15.1 /TF hőmérséklet-érzékelő

FIGYELEM!
A hőmérséklet-érzékelő tönkremenetele a túlmelegedés következtében.
A hajtásrendszer megsérülhet.
•

A TF hőmérséklet-érzékelőre ne kössön 30 V-nál nagyobb feszültséget!

A termisztoros hőmérséklet-érzékelők megfelelnek a DIN 44082 szabványnak.
Ellenőrző ellenállásmérés (mérőkészülék: U ≤ 2,5 V vagy I < 1 mA):
•

Mérési értékek: normál 20 – 500 Ω, ellenállás melegen > 4000 Ω

Ha a hőmérséklet-érzékelőt termikus felügyeletre használják, akkor a hőmérsékletérzékelő áramköre üzembiztos szigetelésének fenntartása érdekében aktiválni kell a
kiértékelő funkciót. Túlmelegedés esetén kötelezően működésbe kell lépnie a termikus
védelmi funkciónak.
Ha a TF hőmérséklet-érzékelőhöz van 2. kapocsdoboz, ebben kell csatlakoztatni a
hőmérséklet-érzékelőt.
A TF hőmérséklet-érzékelő csatlakoztatásakor feltétlenül vegye figyelembe a mellékelt
kapcsolási rajzot. Ha nincs mellékelve kapcsolási rajz, díjmentesen beszerezheti az
SEW-EURODRIVE-tól.

MEGJEGYZÉS
A TF hőmérséklet-érzékelőre tilos 30 V-nál nagyobb feszültséget kötni!
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Alább a névleges aktiváló hőmérsékletre vonatkozó TF jelleggörbe látható (elnevezése
itt: 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 /VE független hűtés
A II3D és a II3GD kategóriájú motorok opcióként felszerelhetők független hűtéssel.
A csatlakoztatás és a biztonságos üzemeltetés tudnivalói a VE független hűtés üzemeltetési utasításában találhatók.
A V független hűtés alkalmazása robbanásbiztos EDR.. háromfázisú váltakozó áramú
motorokon nem megengedett.
5.15.3 II3D kategóriájú motorok állóhelyzeti fűtése
A robbanásbiztos motorok –20 °C alatti környezeti hőmérsékleten történő használatakor állóhelyzeti fűtést kell alkalmazni.
Ha –20 °C feletti hőmérsékletnél páralecsapódással kell számolni, az állóhelyzeti fűtés
használata opcionális.
Az állóhelyzeti fűtés csatlakoztatásakor figyeljen a fűtőszalagnak a motor típustáblája
és a motor bekötési rajza szerinti megengedett csatlakoztatási feszültségére.
Figyeljen továbbá arra is, hogy a fűtőszalagot mindaddig nem szabad bekapcsolni,
amíg a motor be van kapcsolva.
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Üzemmódok és határértékek

6.1

Megengedett üzemmódok
Motortípus és
készülékkategória

A megengedettnél magasabb
hőmérséklet elleni kizárólagos
védelem

eDR63
II2G
II2D
II2GD

Motorvédő kapcsoló
Motorvédő kapcsoló és PTC
termisztoros hőmérsékletérzékelő (TF)
Motorvédő kapcsoló

DR63
DVE250/280
II3GD/II3D

PTC termisztoros hőmérsékletérzékelő (TF)

kVA

i

f

n

6

P Hz

Megengedett üzemmód

•
•

S1
Nehéz indulás nem lehetséges1)

•
•

S1
Nehéz indulás nem lehetséges1)

•
•

S1
Nehéz indulás nem lehetséges1)

•
•
•

S1
Nehéz indulás1)
Frekvenciaváltóval történő üzemeltetés
az adatok szerint
lágyindítóval

•

1) Nehéz indulásról van szó, ha a normál üzemeltetési körülményekre megfelelően kiválasztott és beállított
motorvédő kapcsoló már a felfutási időszakban lekapcsol. Ez általában akkor fordul elő, ha a felfutási idő
több, mint a tE idő 1,7-szerese.

6.1.1

Megengedett feszültségigény frekvenciaváltós üzemeltetésnél
Az SEW motort akkor megengedett frekvenciaváltóval üzemeltetni, ha a motorkapcsokon nem lépik túl az alábbi képen megadott impulzusfeszültségeket.
[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

Megengedett impulzusfeszültség ULL [V]
Emelkedési idő [µs]
Megengedett impulzusfeszültség

ROBBANÁSVÉDELMI TUDNIVALÓK
A vezető-föld feszültség IT hálózatban történő üzemeltetésnél hiba esetén sem haladhatja meg a maximálisan megengedett 1200 V-ot.

ROBBANÁSVÉDELMI TUDNIVALÓK
Ha túllépik a megengedett impulzusfeszültséget, akkor lehatároló megoldásokat kell
alkalmazni. Erre vonatkozólag érdeklődjön a frekvenciaváltó gyártójánál.
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kVA

i

f

n

Üzemmódok és határértékek
Megengedett üzemmódok

P Hz

MEGJEGYZÉS
A motor maximálisan megengedett méretezési feszültsége frekvenciaváltóval történő
üzemeléskor 500 V.
SEW-EURODRIVE gyártmányú frekvenciaváltók
SEW-EURODRIVE frekvenciaváltók alkalmazásánál és legfeljebb 500 V hálózati
feszültségig a motorok maximálisan megengedett határértékei be lesznek tartva.
A motorkábel maximális megengedett hossza 100 m.
Fékellenállást mindig be kell tervezni és négynegyedes üzembe helyezést kell elvégezni annak megakadályozásához, hogy az egynegyedes üzemeltetés hibája esetén a
közbensőköri feszültség nem megengedett értékre emelkedjen. Idegen alkatrészek,
például kimeneti fojtótekercs alkalmazása tilos.
Visszatáplálás

A MOVIDRIVE® visszatápláló modul a hozzá tartozó opciókkal, korlátozás nélkül lehetséges. A visszacsatolás megakadályozza a túl magas közbensőköri feszültséget, és
ezzel a maximálisan megengedett határérték túllépését.

Más gyártók frekvenciaváltói
Ha a más gyártmányú frekvenciaváltók maximálisan megengedett határértékei nem
tarthatók be, korlátozó intézkedéseket kell hozni. Erre vonatkozólag érdeklődjön a frekvenciaváltó gyártójánál.
IT hálózat
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IT hálózat esetén a fázis és a föld közötti szigetelési hiba tolerálható. A motor földcsatlakozása generátoros üzemben a fázis / föld maximálisan megengedett 1200 V-os
határértékének túllépéséhez vezethet. Ennek hatásos megakadályozására a frekvenciaváltó és a motor között megfelelő védőkapcsolásokat kell létrehozni. Ilyen esetben,
szokásos módon, szinuszszűrőt használnak a frekvenciaváltó és a motor között. A komponensek kiválasztása és kapcsolási részleteinek tisztázására kérjük, egyeztessen a
frekvenciaváltó gyártójával.
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6.2

kVA

i

f

n

6

P Hz

Alkalmazás
ROBBANÁSVÉDELMI TUDNIVALÓK

6.2.1

•

Egy frekvenciaváltón több motor üzemeltetése nem megengedett.

•

A motor megengedettnél nagyobb mértékű felmelegedésének elkerülésére a
motor kapocslemezén a feszültségnek tervezettnek kell lennie.

•

Ha túl kicsi a feszültség a motoron (alulkompenzálás), az fokozott szliphez, és
ebből eredően a motor forgórészének erősebb felmelegedéséhez vezet.

•

A frekvenciaváltóval történő üzemeltetés azonos mechanikai terhelés esetén az
áram és a feszültség felharmonikus-hányada által a motor nagyobb mértékű felmelegedéséhez vezet.

2G és 2GD kategóriájú motorok

ROBBANÁSVÉDELMI TUDNIVALÓK
•

A frekvenciaváltóval történő üzemeltetés csak olyan motoroknál megengedett,
amelyek az EK-típustanúsítvány szerint erre az üzemmódra tanúsítottak.

•

Az üzembe helyezéskor igazolni kell, hogy a motorfeszültség megegyezik az
EK-típustanúsítvány adataival.

A szükséges adatok a típustáblán találhatók.
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Üzemmódok és határértékek
3. kategóriájú motorok biztonságos üzemeltetése

P Hz

3. kategóriájú motorok biztonságos üzemeltetése
A robbanásbiztos motorok biztonságos üzemeltetésének alapvető előfeltétele a tervezés. Ennél a következő pontokat kell figyelembe venni:

6.3.1

•

A termikus nyomaték-határgörbék betartása

•

A dinamikus határnyomaték betartása

•

A motor-határfrekvencia betartása

•

A megfelelő frekvenciaváltó kiválasztása

•

A motortengely keresztirányú és axiális erőinek ellenőrzése

•

Vegye figyelembe a maximális meghajtó behajtási fordulatszámot, lásd az nemax-ot
a típustáblán

•

Vegye figyelembe a maximális lehajtó nyomatákot, lásd az Mamax-ot a típustáblán

Maximális megengedett forgatónyomatékok
A termikus nyomaték-határgörbe megadja azt a maximálisan megengedett nyomatékot,
amellyel a motor tartósan üzemeltethető.
Az értékek rövid idejű túllépése megengedett, amennyiben az effektív munkapont a termikus határjelleggörbe alá esik.
A 3-as kategóriájú motorok maximális, dinamikus végső nyomatéka nem haladhatja
meg az MN 200 %-át.

Maximális
megengedett
frekvenciák

A motor-frekvenciaváltó kombináció hozzárendelési táblázatában feltüntetett maximális
frekvenciákat feltétlenül be kell tartani. Túllépés nem megengedett.

A frekvenciaváltó
kiválasztása

A megfelelő frekvenciaváltó kiválasztásánál tájékozódjon a "A Motor és a frekvenciaváltó
egymáshoz rendelése: MOVIDRIVE® és MOVITRAC®" c. fejezetben lévő táblázatból.

6.3.2

A motor és a frekvenciaváltó egymáshoz rendelése: MOVIDRIVE® és MOVITRAC®

II3GD motortípus

Motorkapcsolás Õ

Motorkapcsolás Ö

PFU [kW]

nmax
[1/min]

PFU [kW]

nmax
[1/min]

DR63S4

0,251)

2100

0,251)

3600

DR63M4

0,25

1)

2100

0,251)

3600

DR63L4

0,251)

2100

0,371)

3600

2),

1103)

2500
2500

DVE250M4

55

2100

(90)

DVE280S4

75

2100

(110)2), 1323)

1) csak MOVITRAC® B
2) értékek zárójelben: opció
3) csak MOVIDRIVE® B
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Üzemmódok és határértékek
3. kategóriájú motorok biztonságos üzemeltetése

6.3.3

i

n

f

6

P Hz

Termikus határ-jelleggörbék – 3GD kategória

Termikus
nyomatékhatárgörbék

Termikus nyomaték-határgörbék 4 pólusú, háromfázisú váltakozó áramú motorok és
fékes motorok frekvenciaváltóval történő üzemeltetésére Ö kapcsolásban:
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 határ-jelleggörbe
[2] 87 Hz határ-jelleggörbe

Termikus nyomaték-határgörbék 4 pólusú, háromfázisú váltakozó áramú motorok és
fékes motorok frekvenciaváltóval történő üzemeltetésére Õ kapcsolásban:
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 határ-jelleggörbe
[2] 50 Hz határ-jelleggörbe
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Üzemmódok és határértékek
Lágyindítók

P Hz
Tudnivalók a biztonságos üzemeltetéshez

Általános

A frekvenciaváltót a robbanásveszélyes atmoszférán kívül kell felszerelni.

Termikus
motorvédelem

A megengedett határhőmérséklet túllépésének biztonságos megakadályozására frekvenciaváltóval történő üzemeltetésre csak a PTC termisztoros hőmérséklet-érzékelővel
(TF) felszerelt motorok engedélyezettek. Az érzékelőt arra alkalmas készüléknek kell
kiértékelnie.
A frekvenciaváltón történő üzemeltetésre alkalmas motorokon kiegészítő típustábla
található.
A MOVIDRIVE® és MOVITRAC® típussorozatú frekvenciaváltókhoz az alábbi komponensek engedélyezettek:

EMC

•

NF…-… típussorozatú hálózati szűrő

•

HD… típussorozatú kimeneti fojtótekercs

•

HF.. kimeneti szűrő (szinuszszűrő)
Kimeneti szűrő alkalmazása esetén a szűrő feszültségesését figyelembe kell venni.

Hajtómű

6.4

A frekvenciaváltóval vezérelt hajtóműves motorok paraméterezése során figyelembe
kell venni a hajtómű nemax és Mamax jellemző mutatószámait.

Lágyindítók
Lágyindítok használatakor 3-as kategóriájú motorok engedélyezettek, ha a motorok TF
hőmérséklet-érzékelővel rendelkeznek és betartják az EN 60079-14 szerinti feltételeket. A hőmérséklet figyelő hatékonyságát és a motor helyes indítását üzembe helyezéskor igazolni és dokumentálni kell. A védőberendezés működésbe lépésekor a motort le
kell választani a betápláló hálózatról.

42

Üzemi utasítás – Robbanásbiztos, háromfázisú váltakozó áramú motorok – DR63/eDR63, DVE250/280

Üzembe helyezés
Üzembe helyezés előtt

I

7

0

7

Üzembe helyezés
MEGJEGYZÉS
•

A motorok üzembe helyezését és üzemeltetését csak szakképzett személyzet
végezheti az érvényes balesetvédelmi előírások és a jelen üzemeltetési
utasítás adatainak figyelembe vételével.

VIGYÁZAT!
Áramütés általi sérülés veszélye!
Halál vagy súlyos testi sérülés!
Vegye figyelembe az alábbi tudnivalókat.
•

A motor kapcsolására az EN 60947-4-1 szerinti AC-3 használati kategóriájú kapcsolóérintkezőt használjon.

•

Frekvenciaváltó által táplált motorok esetén figyelembe kell venni a frekvenciaváltó
gyártójának vonatkozó huzalozási utasításait.

•

Vegye figyelembe a frekvenciaváltó üzemeltetési utasítását.

VIGYÁZAT!
A hajtás felülete üzem közben magas hőmérsékletet érhet el.
Égési sérülés veszélye!
•

A munka megkezdése előtt hagyja a motort lehűlni.

FIGYELEM!
Korlátozza a hajtásszabályozón a maximális fordulatszámot és az áramkorlátot.
Az eljárásra vonatkozó tudnivalók a hajtásszabályozó dokumentációjában találhatók.

7.1

Üzembe helyezés előtt
Üzembe helyezés előtt győződjön meg arról, hogy
•

a hajtás sértetlen és nincs megakasztva

•

hosszabb tárolási idő után végrehajtották az "Előkészületek" c. fejezetben található
intézkedéseket

•

az összes csatlakoztatás szabályszerűen készült

•

a motor / hajtóműves motor forgásiránya megfelelő
– (Jobbos forgásirányú motor: U, V, W az L1, L2, L3 szerint)

•

az összes védőburkolat szabályszerűen fel van szerelve

•

az összes motorvédő berendezés aktív és a motor névleges áramára van beállítva

•

emelőhajtásoknál visszaugró kézi fékkioldást használnak

•

nincs további veszélyforrás.
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Üzembe helyezés
Üzembe helyezés során

0

7.2

Üzembe helyezés során
Üzembe helyezés során győződjön meg arról, hogy
•

a motor kifogástalanul fut (nincs túlterhelés, fordulatszám-ingadozás, erős zajkibocsátás stb.)

•

az adott alkalmazásnak megfelelő helyes féknyomatékot beállították (lásd "Műszaki
adatok" c. fejezet)

Problémák esetére az "Üzemzavarok" c. fejezet tartalmaz információkat.

7.3

Paraméter-beállítás: frekvenciaváltó 3. kategóriájú motorokhoz
MEGJEGYZÉS
A frekvenciaváltó üzembe helyezésére vonatkozóan figyelembe kell venni a megfelelő
üzemeltetési utasítást, továbbá hajtóműves motorok esetében a hajtómű üzemeltetési
utasítását is.

7.3.1

A MOVITRAC® B üzembe helyezésének folyamata
Az üzembe helyezés során vegye figyelembe a következőket:

Áramkorlát
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•

A támogatott üzembe helyezéshez a MOVITOOLS®-MotionStudio szoftver 5.70
vagy újabb verzióját használja.

•

A 3. kategóriájú motorok üzembe helyezése és üzemeltetése az 1. és 2. paraméterkészletben lehetséges.

•

A rendszerkonfigurációban csak a különálló hajtás megengedett.

•

A szabályozási eljárás beállítása lehet "U/f", illetve "vektorszabályozású".

•

Az alkalmazás kiválasztásakor a fordulatszám-vezérlés és az emelőmű alkalmazás
lehetséges. A "DC fékezés" és a "Megfogó funkció" opció nem alkalmazható.

•

Az üzemmódot mindig "4 negyedes üzemre" kell beállítani.

•

A megfelelő motorsorozatot a "Motortípus" ablakban kell kiválasztani.

•

A "Motorválasztás" ablakban a motoron kívül ki kell választani a készülékkategóriát,
a hálózati feszültséget, a motorfeszültséget és a kapcsolási módot.

Az áramkorlát paramétert az elvégzett üzembe helyezés az alkalmazás ablakában
150 % N Mot értékre állítja. Ezt az értéket a maximálisan megengedett kihajtási nyomatéknak megfelelően a hajtóművön Mamax értékre kell csökkenteni.

Üzemi utasítás – Robbanásbiztos, háromfázisú váltakozó áramú motorok – DR63/eDR63, DVE250/280
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Paraméter-beállítás: frekvenciaváltó 3. kategóriájú motorokhoz
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Maximális
fordulatszám

Automatikus
kompenzálás

7.3.2

A "Systemgrenzen" (rendszerkorlátok) ablakban a maximális motor fordulatszám korlátozható. A maximális fordulatszám paraméter beállításánál a következőket kell figyelembe venni:
•

Maximális fordulatszám ≤ a motor határfordulatszáma és

•

Maximális fordulatszám ≤ a hajtómű maximális behajtási fordulatszáma nemax (lásd
a hajtómű típustábláját)

Az automatikus kompenzálás paramétert az elvégzett üzembe helyezés aktiválja.
A frekvenciaváltó ezzel minden engedélyezéskor automatikusan beállítja az IxR érték
paramétert. Manuális módosítás nem megengedett.

A MOVIDRIVE® B üzembe helyezésének folyamata
Az üzembe helyezés során vegye figyelembe a következőket:
•

A támogatott üzembe helyezéshez a MOVITOOLS®-MotionStudio szoftver 5.70
vagy újabb verzióját használja.

•

A 3. kategóriájú motorok üzembe helyezése és üzemeltetése az 1. és 2. paraméterkészletben lehetséges.

•

Az első üzembe helyezésnek mindig teljes üzembe helyezésnek kell lennie.

•

A motorkonfigurációban csak a különálló hajtás megengedett. A szabályozási eljárás
beállítása lehet "U/f", illetve "vektorszabályozású".

•

A megfelelő motorsorozatot a "Motortyp" (motortípus) ablakban kell kiválasztani.

•

Az "SEW motortyp 1" (SEW 1. motortípus) ablakban a motoron kívül ki kell választani
a készülékkategóriát, a motor névleges feszültségét, a motor névleges frekvenciáját
és a hálózati feszültséget.

•

Az alkalmazási lehetőségek kiválasztásakor csak a "Drehzahlregelung" (fordulatszám szabályozás) és a "Hubwerk" (emelőmű) funkció lehetséges. A "DC Bremsung" (DC fékezés) és a "Fangfunktion" (repülőrajt funkció) nem alkalmazható.

Áramkorlát

Az áramkorlát paramétert az elvégzett üzembe helyezés az 1. paraméterablakban150%
IN Mot értékre állítja. Ezt az értéket a maximálisan megengedett kihajtási nyomatéknak
megfelelően a hajtóművön Mamax értékre kell csökkenteni.

Maximális
fordulatszám

A 2. paraméterablakban a maximális motor-fordulatszám korlátozható. A maximális
fordulatszám paraméter beállításánál a következőket kell figyelembe venni:

Automatikus
kompenzálás

•

Maximális fordulatszám ≤ a motor határfordulatszáma és

•

Maximális fordulatszám ≤ a hajtómű maximális behajtási fordulatszáma nemax
(lásd a hajtómű típustábláját)

Az automatikus kompenzálás paramétert az elvégzett üzembe helyezés aktiválja.
A frekvenciaváltó ezzel minden engedélyezéskor automatikusan beállítja az IxR érték
paramétert. Manuális módosítás nem megengedett.
Az üzemmódot mindig "4 negyedes üzemre" kell beállítani (P820 / P821 paraméter).
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Üzembe helyezés
A reteszelési irány módosítása visszafutásgátlóval rendelkező motoroknál

0

7.4

A reteszelési irány módosítása visszafutásgátlóval rendelkező motoroknál

9

8

5

3

4

2

1

X

7
[1] Szellőzőtető
[2] Szellőző
[3] Hengercsavar
[4] V-gyűrű

7.4.1

46

10

6

[5] Filcgyűrű
[6] Biztosítógyűrű
[7] Menetfurat
[8] Menesztő

[9] Zárótest-lánc
[10] Kiegyenlítő tárcsa

Szerelés utáni "x" méret

Motor

Szerelés utáni "x" méret

DV(E)250 – 280

13,5 mm
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A reteszelési irány módosítása visszafutásgátlóval rendelkező motoroknál
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A motort nem szabad a reteszelési irányba indítani (csatlakoztatáskor vegye
figyelembe a fázishelyzetet). Ha a motort hajtóműre szerelik, vegye figyelembe a végtengely forgásirányát és a fokozatszámot. Ellenőrzési célból a visszafutásgátló fél
motorfeszültséggel egyszeri alkalommal működtethető reteszelési irányban:

VIGYÁZAT!
A hajtás véletlen indítása becsípődést okozhat.
Halál vagy súlyos testi sérülések.
•

A munka megkezdése előtt feszültségmentesítse a motort és – ha van – a független hűtést.

•

Biztosítsa véletlen bekapcsolás ellen.

•

Az alábbi műveleteket pontosan kövesse!

1. Vegye le a ventilátorburkolatot [1] és a ventilátort [2], távolítsa el a hengeres fejű
csavarokat [3].
2. Távolítsa el a V-gyűrűt [4] és a tömítőperemet a filcgyűrűvel [5] együtt (a zsírt újbóli
felhasználás céljából fogja fel).
3. Távolítsa el a biztosítógyűrűt [6] (DT71/80 esetében ne), továbbá DV(E)132M-160M
esetében távolítsa el a kiegyenlítő tárcsákat [10].
4. A menesztőt [8] és a zárótest-láncot [9] húzza le teljesen a menetes furatokkal [7],
fordítsa el 180°-kal és sajtolja fel ismét.
5. Ismét töltse be a zsírt.
6. Fontos: ne nyomja vagy üsse a zárótest-láncot – anyagkárosodás!
7. A besajtolási folyamat során – röviddel a zárótestnek a külső gyűrűbe hatolása
előtt – forgassa a forgórész tengelyét lassan a forgásiránnyal megegyezően. A zárótest így könnyebben siklik a külső gyűrűbe.
8. A visszafutásgátló többi alkatrészét a 4-től a 2. lépésig fordított sorrendben szerelje
fel, figyelembe véve a V-gyűrű [4] "x" szerelési méretét.
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Ellenőrzés / karbantartás
A reteszelési irány módosítása visszafutásgátlóval rendelkező motoroknál

8
8

Ellenőrzés / karbantartás
VIGYÁZAT!
A lezuhanó teher vagy a készülék ellenőrizetlen működése becsípődést okozhat.
Halál vagy súlyos sérülések.
•

Biztosítsa vagy süllyessze le az emelőmű hajtását (zuhanásveszély)!

•

Biztosítsa és / vagy kerítse el a munkagépet!

•

A munka megkezdése előtt feszültségmentesítse a motort, és – ha van – a független hűtést, és biztosítsa véletlen visszakapcsolás ellen!

•

Kizárólag eredeti pótalkatrészt használjon az érvényes tartalékalkatrész-jegyzéknek megfelelően!

VIGYÁZAT!
A hajtás felülete üzem közben magas hőmérsékletet érhet el.
Égési sérülés veszélye!
•

A munka megkezdése előtt hagyja a motort lehűlni.

FIGYELEM!
A környezeti hőmérséklet, valamint maga a tengelytömítő gyűrű szereléskor nem
lehet 0 °C-nál hidegebb, különben megsérülhet a tengelytömítő gyűrű.

A motor javítását vagy módosítását csak az SEW szervizszemélyzete vagy a szükséges
ismeretekkel rendelkező javítóműhely vagy üzem végezheti.
A motor ismételt üzembe helyezése előtt ellenőrizni kell az előírások betartását és ezt
a motor megjelölésével vagy vizsgálati jelentés kiállításával igazolni kell.
Minden karbantartási és javítási munka után el kell végezni a biztonsági ellenőrzést és
a működés ellenőrzését (termikus védelem).

MEGJEGYZÉS
A tengelytömítő gyűrűket beszerelés előtt a tömítőajkak területén zsírtartalékkal kell
bekenni, lásd a hozzá mellékelt részletes üzemeltetési utasítás "Rendelési adatok
kenőanyagokhoz és korrózióvédő szerekhez" c. fejezetét.
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Ellenőrzés / karbantartás
Ellenőrzési és karbantartási időközök

8

ROBBANÁSVÉDELMI TUDNIVALÓK

8.1

•

Kizárólag eredeti pótalkatrészt használjon az érvényes tartalékalkatrész-jegyzéknek megfelelően, máskülönben érvénytelenné válik a motor robbanásvédelmi
engedélye.

•

Robbanásvédelmet érintő motoralkatrész cseréjekor ismét el kell végezni a darab
vizsgálatát.

•

Ügyeljen a motor helyes összeszerelésére és az összes nyílás gondos lezárására
a karbantartási és javítási munkákat követően.

•

A robbanásveszélyes területen üzemelő motorokat rendszeresen tisztítsa meg.
Az 5 mm-t meghaladó porlerakódást kerülje el.

•

A robbanásvédelem nagymértékben függ az IP védettségi fokozat betartásától.
Ezért minden munka során ügyeljen az összes tömítés kifogástalan állapotára és
helyes illeszkedésére.

•

A robbanásvédelem csak helyesen karbantartott motorok esetében tartható fenn.

•

A motorok vagy a hajtóműves motorok újrafestése esetén figyelembe kell venni
az elektrosztatikus feltöltődés elkerülésére vonatkozó követelményeket az EN /
IEC 60079-0 szabvány szerint, ehhez lásd még a hozzá mellékelt részletes üzemeltetési utasítás "Festés" c. fejezetét.

Ellenőrzési és karbantartási időközök
Készülék/készülékrész

Időköz

Tennivaló

Motor

•

Motor ellenőrzése:
• Golyóscsapágy ellenőrzése,
szükség esetén csere
• Tengelytömítő gyűrű cseréje
• Tisztítsa ki a hűtőlevegő járatait

10 000 üzemóránként

Visszafutásgátlós motor
Hajtás

•

Különböző

•

Visszafutásgátló folyékony
zsírjának cseréje

•

A felületvédő, ill. a korrózióvédő
festés kijavítása, szükség esetén felújítása

•

Légjáratok és felületek tisztítása

(a külső körülményektől
függően)
A motor és adott esetben
a független hűtés légjáratai és felületei

•

Különböző
(a külső körülményektől
függően)
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Ellenőrzés / karbantartás
Közlap cseréje

8
8.2

Közlap cseréje
Az alábbi ábrán a közlapok láthatók:
[1]

[2]

[3]

259726475
[1] rugós kapocs
[2] közlap
[3] csavarok

A DR63/eDR63 kiviteli méretű motoroknál a közlap [2] rögzítését szolgáló csavarokat
[3] meglazulás ellen LOCTITE® vagy hasonló szer segítségével biztosítani kell.

8.3

A visszafutásgátló kenése
A visszafutásgátló gyárilag Mobil LBZ korrózióvédő folyékony zsírral van kenve. Más
kenőzsír akkor alkalmazható, ha az lítiumszappan és ásványolaj alapú, alapolaj-viszkozitása 40 °C hőmérsékleten 42 mm2/s és az NLGI 00/000 osztályba sorolható. A megfelelő hőmérsékleti tartomány –50 °C és +90 °C között fekszik. A szükséges zsírmennyiséget a következő táblázat mutatja.
Motortípus
Zsír [g]

50

280/250
80
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Ellenőrzés / karbantartás
VE független hűtés szerelése

8.4

8

VE független hűtés szerelése

[1]

1. A független hűtés [1] felszerelése előtt ellenőrizze a ventilátorkerék és a ventilátormotor épségét.
2. A felszerelést követően a ventilátorkerék forgatásával győződjön meg arról, hogy a
ventilátorkerék sehol nem súrlódik. A ventilátorkerék és az álló részek távolságának
legalább 1 mm-esnek kell lennie.

MEGJEGYZÉS
Vegye figyelembe a független hűtés üzemeltetési utasítását.
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kVA

9

i

f

n

Műszaki adatok
Maximális megengedett keresztirányú erők

P Hz

9

Műszaki adatok

9.1

Maximális megengedett keresztirányú erők
Az alábbi táblázat a robbanásbiztos háromfázisú váltakozó áramú motorok megengedett keresztirányú erőit (a felső érték) és axiális irányú erőit (az alsó érték) mutatja:
[1/min]
Pólusszám

Kivitel

Talpas motor

Peremes motor

9.1.1

Megengedett FR keresztirányú erő [N]
Megengedett FA axiális erő [N]; FA_húzó = FA_nyomó
Kiviteli méret
63

250
280

1500
4

-

8000
2500

1000
6

600
150

-

1500
4

500
110

9000
2600

Keresztirányú erő átszámítása a tengely középpontján kívül ható erő esetén
Ha az erő nem a tengelyvég közepén hat, akkor a megengedett keresztirányú erőket a
következő képletekkel kell számítani. A FxL (csapágy élettartama szerinti) és az FxW
(tengelyszilárdság szerinti) érték közül a kisebbik az x hely keresztirányú erőre megengedett érték. Vegye figyelembe, hogy az Ma max számításaira az érvényes.

FxL a csapágy
élettartama szerint

FxW a tengelyszilárdságból

FxL = FR ×

FxW =

FR
x
a, b, f
c

a
[N ]
b+x

c
[N ]
f +x
= megengedett keresztirányú erő (x = l/2) [N]
= a tengelyváll és az erő támadáspontjának távolsága [mm]
= a keresztirányú erő átszámításának motorállandója [mm]
= a keresztirányú erő átszámításának motorállandója [Nmm]

l
l

x

x

l/2
l/2

dd
F

A

FA
Fx

FRx FR
FRa
1. ábra: FX keresztirányú erő a tengely középpontján kívül ható erő esetén
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kVA

Műszaki adatok
Engedélyezett golyóscsapágy-típusok

A keresztirányú
erő átszámításának motorállandói

2. Motortengelyvég

a

c

b

Kiviteli méret

i

f

n

9

P Hz

f

d

l

6 pólusú
[Nmm]

[mm]

[mm]

[mm]

4 pólusú
[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

A 2. motortengelyvég megengedett terhelése vonatkozásában kérjük, forduljon az
SEW-EURODRIVE-hoz.

9.2

Engedélyezett golyóscsapágy-típusok

9.2.1

3. kategória
Az alábbi táblázat a megengedett golyóscsapágy-típusokat mutatja be:
"A" csapágy
(háromfázisú váltakozó áramú motor)

"B" csapágy
(talpas, peremes, hajtóműves
motorok)

Hajtóműves
motor

Peremes és talpas
motor

Háromfázisú váltakozó áramú
motor

6303 2RS J C3

6203 2RS J C3

6202 2RS J C3

Motortípus

DR63, eDR63
DVE250/280M

9.3

6316 2RS J C3

6315 2RS J C3

Meghúzási nyomatékok
Az alábbi táblázat tartalmazza a kapocsszekrény elfordításakor szükséges összes meghúzási nyomatékot:
Jelmagyarázati szám

Csavar

Érvényesség

Meghúzási
nyomaték [Nm]

[113]

A kalapsínt rögzítő lencsefejű csavar

DR63/eDR63

3

[117]

A belső földelő csatlakozó hatlapfejű csavarja

DR63/eDR63

3

[123]

A kapocsszekrény fedelének hatlapfejű csavarja

DR63/eDR63

3,5

[140]

A külső földelő csatlakozó hatlapfejű csavarja

DR63/eDR63

3,5

[119]

KK hatlapfejű csavar alsó része

DVE250/280

55

[123]

KK hatlapfejű csavar felső része

DVE250/280

55

Üzemi utasítás – Robbanásbiztos, háromfázisú váltakozó áramú motorok – DR63/eDR63, DVE250/280

53

Üzemzavarok
A motor üzemzavarai

10
10

Üzemzavarok

10.1

A motor üzemzavarai

Hiba

Lehetséges ok

Hibaelhárítás

Motor nem indul

Szakadt a tápvezeték

Ellenőrizze, szükség esetén korrigálja a csatlakoztatást

A motor nem vagy csak
nehezen indul

A motor csillagkapcsolásban nem indul, csak
deltakapcsolásban

Cseréljen biztosítékot

Működésbe lépett a motorvédő

Ellenőrizze a motorvédő helyes beállítását, szükség
esetén hárítsa el a hibát

A motorkontaktor nem kapcsol, hiba a
vezérlésben

Ellenőrizze a motorkontaktor vezérlését, adott esetben
hárítsa el a hibát

A motor deltakapcsolásra van méretezve,
de csillagba van kapcsolva

Helyesbítse a kapcsolást

A feszültség vagy a frekvencia legalább a
bekapcsoláskor erősen eltér az alapjeltől

Gondoskodjon kedvezőbb hálózati viszonyokról;
ellenőrizze a tápvezeték keresztmetszetét

A csillagkapcsolás nyomatéka nem
elegendő

Amennyiben nem túl nagy a deltakapcsolás árama,
kapcsolja be közvetlenül, máskülönben alkalmazzon
nagyobb motort vagy különleges kivitelt (egyeztetést
követően)

Kontakthiba a csillag-delta kapcsolón

Hárítsa el a hibát

Helytelen forgásirány

A motor csatlakoztatása helytelen

Cseréljen fel két fázist

A motor búg és nagy az
áramfelvétele

Hibás a tekercs

A motort javításra szakszervizbe kell szállítani

Megszólalnak a biztosítók
vagy azonnal kiold
a motorvédő

Zárlat a tápvezetékben

Szüntesse meg a zárlatot

Rövidzárlat a motorban

Szakszervizben háríttassa el a hibát

Terheléskor erősen visszaesik a fordulatszám
A motor túl erősen
melegszik (mérje meg
a hőmérsékletet)

Túl nagy a zajkibocsátás

54

Kiégett a biztosíték

Súrlódik a forgórész

A vezetékek csatlakoztatása helytelen

Helyesbítse a kapcsolást

Földzárlat a motornál

Szakszervizben háríttassa el a hibát

Túlterhelés

Hajtson végre teljesítménymérést, adott esetben alkalmazzon nagyobb motort vagy csökkentse a terhelést

Feszültségesés

Növelje a tápvezeték keresztmetszetét

Túlterhelés

Hajtson végre teljesítménymérést, adott esetben alkalmazzon nagyobb motort vagy csökkentse a terhelést

Elégtelen a hűtés

Korrigálja a hűtőlevegő hozzávezetését, ill. tegye
szabaddá a hűtőlevegő útját, szükség esetén szereljen
fel független hűtést

Túl magas a környezeti hőmérséklet

Vegye figyelembe a megengedett hőmérséklettartományt

A motor a tervezett csillag helyett deltába
van kapcsolva

Helyesbítse a kapcsolást

A tápvezeték kontakthibás (hiányzik egy
fázis)

Szüntesse meg a kontakthibát

Kiégett a biztosíték

Keresse meg és hárítsa el a hiba okát (lásd fent);
cseréljen biztosítékot

A hálózati feszültség 5 %-nál nagyobb
mértékben eltér a motor névleges feszültségétől. A nagyobb feszültség nagy pólusszámú motoroknál különösen kedvezőtlen
hatású, mivel ezeknél az üresjárati áram
már normál feszültség esetén is közel van
a névleges áramhoz.

Illessze a motort a hálózati feszültséghez

A névleges üzemmód (S1 … S10,
DIN 57530) túllépése, pl. túl gyakori
kapcsolás következtében

Illessze a motor névleges üzemmódját a szükséges
üzemi körülményekhez; adott esetben kérjen tanácsot
szakembertől a megfelelő hajtás kialakításához

Befeszült, szennyezett vagy sérült a
golyóscsapágy

Igazítsa be a motort újra, ellenőrizze a golyóscsapágyakat
(→ "Engedélyezett golyóscsapágy-típusok" c. fejezet),
adott esetben zsírozza be (→ "Kenőanyag-táblázat az SEW
motorok gördülőcsapágyaihoz" c. fejezet), ill. cserélje ki

Rezegnek a forgó részek

Hárítsa el az okot, az esetleges kiegyensúlyozatlanságot

Idegen test található a hűtőlevegő útjában

Tisztítsa ki a hűtőlevegő járatait
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Üzemzavarok
Üzemzavarok frekvenciaváltóval történő üzemeltetéskor

10.2

10

Üzemzavarok frekvenciaváltóval történő üzemeltetéskor
Ha a motort frekvenciaváltóval üzemeltetik, felléphetnek "A motor üzemzavarai" c. fejezetben leírt tünetek. A fellépő problémák jelentése, valamint a megoldásukat célzó megjegyzések a frekvenciaváltó üzemeltetési utasításában találhatók.

10.3

Vevőszolgálat

10.3.1 Vevőszolgálat

Ha vevőszolgálatunk segítségére van szüksége, kérjük, adja meg az alábbi adatokat:
• a típustábla adatai (az összes)
• az üzemzavar jellege és mértéke
• az üzemzavar kísérő körülményei és időpontja
• a hiba feltételezett oka
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Megfelelőségi nyilatkozatok
Vevőszolgálat

11
11

Megfelelőségi nyilatkozatok
MEGJEGYZÉS
Az EK-típustanúsítványt a hajtóművel együtt szállítjuk. A megnevezett hely és a
műszaki adatok a mellékelt EK-típustanúsítványban találhatók meg.
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Megfelelőségi nyilatkozatok
2GD kategóriájú eDR.63 háromfázisú váltakozó áramú motorok

11.1

11

2GD kategóriájú eDR.63 háromfázisú váltakozó áramú motorok

EK megfelelőségi nyilatkozat
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Bruchsal



Helység

Dátum

Johann Soder

ügyvezető műszaki igazgató

a) b)

a) a gyártó nevében e nyilatkozat kiállítására meghatalmazott személy
b) a műszaki dokumentáció összeállítására meghatalmazott személy

3123013771
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Megfelelőségi nyilatkozatok
3GD kategóriájú DR.63 háromfázisú váltakozó áramú motorok

11
11.2

3GD kategóriájú DR.63 háromfázisú váltakozó áramú motorok

EK megfelelőségi nyilatkozat
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Helység

Dátum

Johann Soder

ügyvezető műszaki igazgató

a) b)

a) a gyártó nevében e nyilatkozat kiállítására meghatalmazott személy
b) a műszaki dokumentáció összeállítására meghatalmazott személy

4112853387
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Megfelelőségi nyilatkozatok
3GD kategóriájú DVE250/280 háromfázisú váltakozóáramú motor

11.3

11

3GD kategóriájú DVE250/280 háromfázisú váltakozóáramú motor

EK megfelelőségi nyilatkozat
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Helység

Dátum

Johann Soder

ügyvezető műszaki igazgató

a) b)

a) a gyártó nevében e nyilatkozat kiállítására meghatalmazott személy
b) a műszaki dokumentáció összeállítására meghatalmazott személy

6212581643
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