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Серийното наименование за енергийно ефективните изпълнения се 
допълва с обозначението IE*, при което * =1, 2, 3 съгласно 
EN/IEC 60034-30 отговаря на класа степен на ефективност (пример IE3-K11R 132S 4 Ex e II T3).

Вид защита от възпламеняване повишена безопасност „e“ („eb“),
Вид защита от възпламеняване „n“ (повишена безопасност „ec“) 
Вид защита от възпламеняване защита чрез корпуса „t“
серии (IE*-)K... и (IE*-) „W..R“
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Общи положения

 Внимание: Прочетете документацията за 
монтаж, обслужване и поддръжка (BUW), 
клемната схема, допълнителната клемна 
схема и листовката с данни за безопас-
ност преди транспортиране, монтаж, пус-
кане в експлоатация, поддръжка и ремонт 
и спазвайте указанията!

Разпоредби за безопасност
Описаните в настоящото ръководство за експлоа-
тация разпоредби за безопасност, разпоредби за 
техника на безопасност, директиви и признати техни-
чески правила трябва да се спазват задължително!
Неспазването на инструкциите за безопасност може 
да е опасно за хората и/или да доведе до поврежда-
не на машината.

Правилна употреба
Настоящото ръководство за експлоатация важи за 
взривозащитени електрически двигатели за ниско 
напрежение. Видът защита съгласно IEC/EN 60034-5 
отговаря за двигатели за експлоатация в зони 1 и 
2 най-малко на IP 54, за експлоатация в зона 22 
най-малко на IP 55 и за експлоатация в зони 21 и 22 
с електропроводящ прах на IP 65. При комбинации 
винаги важат изискванията за най-висок клас защи-
та. Видът защита винаги е указан върху фабричната 
табелка на двигателя.
Във взривоопасни зони могат да се използват само 
електрически машини с разрешен вид защита от 
възпламеняване.

Eлектрически машини от група уреди II, 
категория 2 (причислени зони): 1, 21)
и група уреди II, категория 3  
(причислени зони: 2, 22)

Друга или различна от посочената употреба се счита 
за неправилна.
Не се поема отговорност за повреди и неизправно-
сти поради грешка в монтажа, неспазване на насто-
ящото ръководство или некомпетентно извършени 
ремонти.

Взривоопасни зони
Кои зони на открито или в затворени помещения 
се разглеждат като взривоопасни по смисъла на 
действащите регламенти или разпоредби трябва да 
определи само ползвателят на машината или при 
колебание кои зони са взривоопасни - съответната 
надзорна служба. В директива 99/92/ЕО – ATEX 153 
„Директива за охрана на труда“ (стара ATEX 118a 
и 137) са посочени отговорностите на ползвателя 
на такива съоръжения. Основа за взривозащитени 
изделия е директива 2014/34/ЕС (директива 94/9/EO). 
Тук са посочени изискванията към продуктите за 
експлоатация във взривоопасни зони. Те отговарят 
на съответните стандарти (виж долу). 
Взривозащитените електрически машини, за които 
е валидно настоящото ръководство, са изпълнени 
съгласно стандартите от сериите IEC/EN 60034 (VDE 
0530), IEC/EN 60079-0, IEC/EN 61241-0 и валидните 
за съответния вид защита от възпламеняване стан-
дарти IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-15,  
IEC/EN 61241-1 и/или IEC/EN 60079-31. Те могат да 
се пускат в експлоатация във взривоопасни зони само 
след решение на съответната надзорна служба. 

 Видът защита от възпламеняване, темпе-
ратурният клас и параметрите могат да се 
видят на фабричната табелка на двигателя.

Настоящото допълнително ръководство за обслуж-
ване и поддръжка е валидно заедно с ръковод-
ството за обслужване и поддръжка за стандартни 
двигатели, в което се съдържат основните указания 
за свързване, монтаж, обслужване и поддръжка и 
списъци на резервните части и вече посочените 
документи.
Настоящата документация трябва да улесни потре-
бителя при безопасното и правилно транспортиране, 
монтиране, пускане в експлоатация и поддръжка 
на взривозащитени електрически машини. Както 
спазването на настоящото ръководство, така и ус-
ловията и методите при инсталация, експлоатация, 
употреба и поддръжка на електродвигателя не могат 
да бъдат контролирани от производителя. Неправил-
ното изпълнение на инсталирането може да доведе 
до материални щети и в последствие да навреди на 
хора. Затова не поемаме отговорност и гаранция за 
загуби, щети или разходи, които са резултат от греш-
но инсталиране, нецелесъобразна експлоатация и 
неправилна употреба и поддръжка или по някакъв 
начин са свързани с тях.
Чертежите и фигурите са опростени изображения. 
Поради подобрения и промени е възможно те да 
не съвпадат детайлно с доставените електрически 
машини. Стремим се постоянно да подобряваме 
нашите изделия. Затова си запазваме правото без 
предварително обявяване да правим изменения на 
продукта, техническите данни или ръководството за 
монтаж, обслужване и поддръжка. Типовете, техни-
ческите данни и схемите са обвързващи винаги едва 
след писменото потвърждение на доставчика.

Символи
В настоящото ръководство за експлоатация са 
използвани три символа, които сочат особено важни 
пасажи:

Инструкции за безопасност и гаранционни 
указания, включително евентуални нара-
нявания на хора.

Предупреждава за ел. напрежение,  
опасност за живота.
 Посочва, че могат да възникнат повреди 
на ел. машината и/или на помощните 
устройства.

Ex допълнително указание за електриче-
ски машини от група уреди II за  
категория 2 (зона 1, 21) и от група уреди II 
за категория 3 (зона 2, 22).
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–  Група уреди II, категория 2 
(причислени зони: 1, 21)

Към тази категория спадат електрически машини 
с видове защита от възпламеняване повишена 
безопасност „e“ (eb) и устойчива на налягане 
капсула „d“ („db“/“db eb“). Освен това тези групи 
електрически машини са класифицирани за упо-
треба в зони със запалим прах във вида защита 
от възпламеняване защита чрез корпуса „tb“.

Маркировка съгласно директива 2014/34/ЕС
 (директива 94/9/ЕО) или ТП ТС 012/2011 Наименование съгласно Наименование съгласно

EU 
EAC

№
NB

Група/
категория/
G (газ) или 

D (прах)

IEC 60079-0:2004/
EN 60079-0:2006 

и/или 
IEC 61241-0:2004/
EN 61241-0:2006

IEC 60079-0:2007/EN 60079-0:2009
или

IEC 60079-0:2011, модифициран 
+ Cor.:2012 + Cor.:2013 /

EN 60079-0:2012/A11:2013

0637 II 2G
Ex e II T1/T2, T3 или T4 Ex e IIC T1/T2, T3 или T4 Gb или

Ex eb IIC T1/T2, T3 или T4 GbГБ08 1

II 3G
Ex nA II T2, T3 или T4 Ex nA IIC T2, T3 или T4 Gc или

Ex ec IIC T2, T3 или T4 GcГБ08 2

0637 II 2D
Ex tD A21 IP65 T125°C Ex tb IIIC Tx°C Db

ГБ08

II 3D Ex tD A22 IP55 Tx°C
(IP 65 проводим прах)

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, проводим прах)

0637 II 2G
II 2D Ex e II T2, T3 или T4

Ex tD A21 IP65 Tx°C

Ex e IIC T1/T2, T3 или T4 Gb или
Ex eb IIC T1/T2, T3 или T4 Gb

Ex tb IIIC Tx°C DbГБ08 1
-

0637 II 2G
II 3D Ex e II T2, T3 или T4

Ex tD A22 IP55 Tx°C 
(IP 65 проводим прах)

Ex e IIC T1/T2, T3 или T4 Gb или
Ex eb IIC T1/T2, T3 или T4 Gb

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, проводим прах)ГБ08 1

-

0637 II 3G
II 2D Ex nA II T2, T3 или T4

Ex tD A21 IP65 Tx°C

Ex nA IIC T2, T3 или T4 Gc или
Ex ec IIC T2, T3 или T4 Gc

Ex tb IIIC Tx°C DbГБ08 2
-
II 3G
II 3D Ex nA II T2, T3 или T4

Ex tD A22 IP55 Tx°C
(IP 65 проводим прах)

Ex nA IIC T2, T3 или T4 Gc или
Ex ec IIC T2, T3 или T4 Gc

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, проводим прах)ГБ08

–  Група уреди II, категория 3 
(причислени зони: 2, 22)

Към тази категория спадат електрически машини 
от вида защита от възпламеняване: ”n” (повишена 
безопасност „ec“) и електрически машини за упо-
треба в зони със запалим прах във вида защита от 
възпламеняване защита чрез корпуса „tc“.

Ако към номера на сертификата е добавен 
X, трябва да се вземат предвид специални 
редакции в приложения сертификат за 
типово изпитване.

[При посочване на макс. температура на повърхността: зона 2 (газ): Обща повърхност, вкл. ротор и намотки; 
при зона 21,22 (прах): Външна повърхност (корпус, вал)!]

Маркировка на взривозащитени двигатели
Сертификация за осигуряване на качеството от нотифицирания орган 0637 … IBExU Freiberg

 Двигателите с двойна маркировка са 
предвидени за употреба в газово- или 
прахововзривоопасни зони. Употребата 
при хибридни смеси трябва да бъде 
изпитана и разрешена допълнително.

Общи указания за работа с честотен регулатор
Работата на взривозащитените трифазни двигатели 
с честотен регулатор е разрешена, само ако 
двигателите са произведени, изпитани, разрешени и 

специално маркирани за тази експлоатация. Спе-
циалните указания на производителя трябва да се 
спазват задължително. 
Чрез съответния избор на регулатор и/или из-
ползването на филтри трябва да се гарантира, че 
максимално разрешеното импулсно напрежение на 
клемите на двигателя няма да бъде надвишено. 
За отделните серии/опции се получават следните 
стойности за макс. импулсно напрежение:
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Серии K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/W.1R/W.2R
Размер 56-132T1)  Û ≤  1000 V
Размер 56-132T1) съгл. сп.2945 Û ≤  1350 V 
Размер 132 [K20. 112] до 400 Û ≤  1350 V 

Серия KU1./KU0./KU2./WU1R/WU2R2)

Размер 56-132T1) съгл. сп.9382 Û ≤  1560 V 
Размер 132 [KU0. 112] до 400 Û ≤  1800 V 

Серия KV1./KV4./KV0./KV2./WV1R/WV2R2)

Размер 132 [KV0., KV4. 112] до 400 Û ≤  2500 V 

1)  132T… Височина на оста 132, доставена от завода на  
VEM motors GmbH Thurm

2)  При някои изпълнения е възможно обозначаване на сери-
ите K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/W.1R/W.2R с добавено в 
края TU или TV.

Трябва да се гарантира, че работното напрежение 
на клемите на двигателя във всички случаи (Внима-
вайте за спада на напрежението поради филтъра!) 
съвпада с данните на фабричната табелка. Ако по-
ради спадовете на напрежението поради честотния 
регулатор, проводниците и евентуалните дросели 
и филтри напрежението на клемите на двигателя е 
по-малко от номиналното напрежение, посочено на 
фабричната табелка, ъгловата честота трябва да се 
настрои на по-малка стойност съгласно линейното 
разпределение на напрежението/честотата. Така се 
получава по-малък възможен диапазон на оборо-
тите. 
Работа с честотен регулатор е разрешена само в 
рамките на работните точки, посочени на фабрична-
та табелка. Кратковременно надвишаване на номи-
налния ток на машината до 1,5-кратен номинален 
ток е разрешено за максимум 1 мин в рамките на 
интервала от време от 10 мин. Дадените максимал-
ни обороти и честота в никакъв случай не бива да се 
надвишават. 
Оценката на вградената термична защита на намот-
ката трябва да се извърши чрез изключващ модул с 
маркировка Ex II (2) G, който отговаря на изисквани-
ята на директива 2014/34/ЕС.
Двигателите не бива да се използват като групово 
задвижване.

За инсталацията и пуска на честотния регулатор 
задължително трябва да се спазват указанията и 
ръководството за обслужване на производителя. По-
сочената на фабричната табелка минимална честота 
на превключване не бива да се надвишава.

Уреди категория 2 с честотен регулатор
За видовете защита от възпламеняване повишена 
безопасност „e“ (ново: „eb“) (EPL Gb) и защита чрез 
корпуса „tb“ (EPL Db) са необходими сертификати 
за типово изпитване на ЕО, в които изрично се 
разрешава работа c регулатор. Условията и параме-
трите на системата двигател, регулатор и защитно 
устройство са посочени в съответния сертификат за 
типово изпитване на ЕС, съответната декларация за 
съответствие на ЕС, фабричната табелка и листов-
ките с данни.  

Уреди категория 3 с честотен регулатор
При изпълнение във видовете защита от възпламе-
няване „n“ (ново: повишена безопасност „ec“) (EPL 
Gc) и защита чрез корпуса „tc“ (EPL Dc) двигателите, 
които се захранват от регулатори с променлива 
честота и/или напрежение, също трябва да бъдат 
изпитани с определения регулатор или с подобен 
регулатор по отношение на спецификацията за 
изходящо напрежение и изходящ ток. Алтернативно 
температурният клас може да се определи чрез 
изчисления. Необходимите параметри и условия 
могат да се видят на фабричната табелка и в доку-
ментацията на двигателя.

Електромагнитна съвместимост
При работа на двигателите с честотен регулатор, 
най-вече с вградени съпротивления с голям поло-
жителен температурен коефициент и други сензори, 
могат да се появят паразитни излъчвания в зави-
симост от типа на регулатора. За задвижващата 
система, съставена от двигател и регулатор трябва 
да се избягва надвишаване на граничните стойности 
съгласно IEC/EN 61000-6-3. Задължително трябва 
да се спазват указанията за ЕМС на производителя 
на регулатора. 

Класове коефициент на полезно действие
При взривозащитени двигатели е разрешено посоч-
ване на класа коефициент на полезно действие  
(IE- клас) съгласно IEC/EN 60034-30-1 върху фа-
бричната табелка. Посочват се IE- класът и номи-
налният коефициент на полезно действие. Устано-
вяването на коефициента на полезно действие на 
двигателя се извършва съгласно IEC/EN 60034-2-1 
до 1 kW чрез директно измерване (Раздел 8.1.1)  
и > 1 Kw по метода на единичната загуба и устано-
вяване на допълнителните загуби от остатъчните 
загуби (Раздел 8.2.2.5.1). Наименованието на типа 
се допълва с класа коефициент на полезно действие 
като знак отпред (пример IE3-K11R 132 S4…).

Монтаж и електрическо свързване
При монтаж и пускане в експлоатация трябва да 
се спазват приложените към двигателя инструкции 
за безопасност. Монтажните работи могат да се 
извършват само от компетентен персонал, който въз 
основа на професионалното си обучение и опит и 
инструктаж разполага с достатъчно знания за 

– разпоредбите за безопасност,
– разпоредбите за техника на безопасност,
–  директивите и признатите технически 

правила (например разпоредби на VDE, 
стандарти).

Компетентният персонал трябва да може да прецени 
предадените работи, да разпознае възможни риско-
ве и да ги предотврати. Той трябва да е оторизиран 
от отговорниците за безопасността на съоръжението 
за извършване на необходимите работи и дейности.
При изграждането на електрическите съоръжения 
във взривоопасни зони в Германия трябва да се 
спазват следните разпоредби:
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–  BetrSichV –   „Наредба за експлоатационна 
безопасност“

– TRBS –   „Технически правила за екс-
плоатационна безопасност“

– GefStoffV –   „Наредба за опасните  
вещества“

–  IEC/EN 60079-14 – 
 „Експлозивна атмосфера – част 14: Проек-
тиране, избор и изграждане на електриче-
ски съоръжения“

Извън Германия трябва да се спазват разпоред-
бите в съответната страна!

Невентилираните двигатели без собствен вентила-
тор се охлаждат посредством свободна конвекция 
чрез ребрено охлаждане на корпуса на двигателя. 
Достатъчна безопасност срещу нежелано затопля-
не се гарантира чрез ограничаване на мощността 
/ регулиране на намотката и се удостоверява чрез 
типово изпитване / подаване. За спазване на тем-
пературния клас и на разрешената работна темпе-
ратура трябва да се гарантира свободна конвекция. 
Двигателят не бива да се огражда.

Атмосферни влияния
Разрешената температура на охлаждащата течност 
(стайна температура на мястото на монтаж) съглас-
но IEC/EN 60034-1 без обозначение е 40 °C/минимум 
-20 °C, а разрешената монтажна височина е до 1000 
m над морското равнище (стойностите, които се 
различават, са посочени върху фабричната табелка 
на двигателя и евентуално са посочени отделно). 
Трябва да се внимава студеният въздух да може 
да минава свободно към и през входните и изход-
ни отвори за въздуха и да не се засмуква отново 
обратно. Отворите за засмукване и издухване 
трябва да се пазят от замърсяване и по-груб прах. 
Чрез подходящи мерки трябва да се възпрепятства 
директното засмукване на отработения въздух от 
съседни агрегати.
Трябва да се спазва минималното разстояние на 
входния отвор за въздуха на капака на вентилатора 
до някое препятствие (размер Bl).

Размер Bl [mm]
63, 71 14
80, 90 16
100, 112 20
132, 160, 180, 200 40
225, 250 90
280 … 315 100
355 110
400 110

Вертикалното падане на чужди тела и течност във 
вентилатора при двигатели с вертикално разположе-
ние на вала трябва да се възпрепятства по следния 
начин:

Край на вала надолу:
Защитният капак на вентилатора е снабден със 
защитен навес (състояние при доставка),
който е по-голям от описаната окръжност на вход-
ните отвори за въздуха. Алтернативно защитата от 
падане на чужди тела и течности може да се напра-
ви от ползвателя.

Край на вала нагоре:
При конструкции с вал нагоре самият ползвател 
трябва да възпрепятства отвесното падане на чужди 
тела и вода. Когато краят на вала е нагоре, също не 
трябва да се позволява проникването на вода или 
течност по дължината на вала.

При монтаж на двигатели с охладени повърхности 
трябва да се внимава отворите за изтичане на воден 
конденз да се намират на най-дълбокото място. При 
затворени отвори за изтичане на воден конденз вин-
товете се поставят обратно с уплътнение, след като 
се източи водният конденз. При отворени отвори 
за воден конденз трябва да се избягва директното 
третиране с водна струя или водни маси. Задължи-
телно трябва да се гарантира внимателното монти-
ране на двигателите върху гладка повърхност, за да 
се избегне деформация при затягане. Да се следи 
за точното нивелиране при машините, които трябва 
да бъдат присъединени. Трябва да се използват по 
възможност еластични съединители.

Свързване на двигателя
Свързването се извършва от специалист съ-
гласно действащите разпоредби за безопасност. 
Извън Германия трябва да се прилагат разпоред-
бите в съответната страна.
Задължително трябва да се спазват данните 
върху фабричната табелка!

 Сравнете вида на тока, мрежовото напре-
жение и честотата! 
Внимавайте за свързването!
Внимавайте за номиналния ток за регули-
ране на защитния прекъсвач!
 При двигатели с вид защита от възпламе-
няване повишена безопасност „e“ („eb“) 
трябва да се внимава за времето tE и 
относителния пусков ток IA/IN! 
Свържете двигателя съгласно клемната 
схема в клемната кутия!

За заземяване в зависимост от формата на корпуса 
на табелката на фланцевия лагер има заземяваща 
клема. Освен това всички двигатели имат клема на 
защитния проводник във вътрешността на клемната 
кутия. Кабелните винтови връзки в клемната кутия, 
които не се използват, трябва да се затворят, за да 
се предпазят от прах и влага. За електрическото 
свързване важат общите инструкции за безопасност 
и пускане в експлоатация. Кабелните винтови връзки 
или заключващите болтове трябва да са разрешени 
за взривоопасни зони. Посочените от производителя 
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на болтовете инсталационни въртящи моменти, гра-
ници на уплътнение и свързване с клеми на разто-
варването на опън трябва непременно да се спаз-
ват. Свързващите проводници трябва да се избират 
съгласно DIN VDE 0100, като се вземат предвид 
силата на номиналния ток и условията в зависимост 
от съоръжението (например температура на околна-
та среда, вид полагане и др. съгласно DIN VDE 0298 
и IEC / EN 60204-1).

 При температура на помещението над  
40 °C трябва да се използват кабели с 
разрешена работна температура най-мал-
ко 90 °C. Това важи също за двигателите, 
при които в листовката с данни/приложе-
ната листовка към сертификата за типово 
изпитване на ЕС се обръща внимание на 
специфичните изисквания към изпълне-
нието на кабелите.

При свързването на двигатели трябва да се 
обръща особено внимание на акуратната направа 
на свързващите болтови съединения в клемната 
кутия. Гайките на съединителните болтове трябва 
да се завинтват, без да се прилага сила. При 
двигатели с клеморед с шлицеви болтове съгласно 
директива 2014/34/EU (директива 94/9/ЕO) за 
свързване на двигателя могат да се използват само 
кабелни обувки съгласно DIN 46295. Кабелните 
обувки се закрепват с притискащи гайки с вграден 

Клемна
кутия Клемна платка

IBмакс QBмин QBмакс Вид клема Свързваща 
резба

a
[A] [mm2] [mm2] [mm]

KA 05-13 KB 5580 27,5 2,5 Дъговидна клема M4
25 A KB 3Ex (KS 10A) 53 6 10 Шлицев болт S10 x 1 4,3 ± 0,1
63 A KB 4Ex (KS 14A) 72 10 16 Шлицев болт S14 x 1,25 6,3 ± 0,2
100 A KB 4Ex (KS 14A) 72 10 16 Шлицев болт S14 x 1,25 6,3 ± 0,2
200 A KB 5Ex (KS 18A) 118 25 35 Шлицев болт S18 x 1,5 9,2 ± 0,2
25 AV KL 155 30 4 Дъговидна клема M5 -
25 AV KB 5590Ex/d 5,2 35 4 Дъговидна клема M4 -
63 AV KB 5121Ex-3 58,5 10 Дъговидна клема M5 -
100 AV KB 5121Ex-3 58,5 10 Дъговидна клема M5 -
100 AV KB 5130Ex 114 35 Дъговидна клема M6 -
200 AV KB 5130Ex 114 35 Дъговидна клема M6 -
100/63 AV KM 8/6, VEM 8/6 63 10 Болт/дъговидна клема*) M6/M5 -

200 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Болт/пластинчата клема M8/2 x M6 -
KB 5130 Ex 118 35 Дъговидна клема M6 -

400 AV KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Болт/пластинчата клема M8/2 x M6 -

400 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Болт/пластинчата клема M8/2 x M6 -KM 16/12, VEM 16/12 250 120 M12/2 x M10
630 A VEM KLP 630-16 455 35 300 Болт/винт M16/M12/M8 -
1000 A VEM KLP 1000 1000 70 2 x 240 Токови шини M10 -
K1X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Болт/пластинчата клема M8/2 x M6 -
K2X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Болт/пластинчата клема M8/2 x M6 -
K1X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Болт/пластинчата клема M12/2 x M10 -
K2X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Болт/пластинчата клема M12/2 x M10 -

IBмакс макс. номинален ток    
QBmin / QBмакс мин./макс. номинално сечение
a  ширина на шлица на свързващия болт (клемни платки съгласно DIN 22412)
Mзатягане макс. момент на затягане свързваща резба 
*)  при едножично свързване на проводници маса 6…10 mm2 проводник, огънат на ухо

пружинен пръстен. Алтернативно за свързване е 
разрешена масивна кръгла тел, чийто диаметър 
отговаря на ширината на шлица на свързващия 
болт. При поставяне на проводници в клемната 
кутия проводниците не трябва да са опънати. 
Вътрешността на клемните кутии трябва да се 
поддържа чиста. Уплътненията не трябва да са 
повредени и трябва да са поставени правилно. 
При работа клемната кутия трябва да е винаги 
затворена.

Внимание: не отваряйте затоплената 
клемна кутия във взривоопасна среда.

По заявка за двигатели (IE.-)KPR/KPER 56 - 132S..T 
може да бъде доставена отделна клемна кутия 
тип AK16/5. При това техникът, който извършва 
инсталацията, трябва да притежава разрешение за 
изграждане на инсталации във взривоопасни зони 
и да използва схемите за свързване на двигателя. 
Разстоянията на пълзящ пробив и изолационните 
разстояния през въздуха са спазени посредством 
предварителното монтиране на клемния цокъл 
(клемна платка) и на шината за свързване на съпро-
тивления с голям положителен температурен коефи-
циент и лентови нагреватели. 

Посредством затворена основна плоча с резби 4 x 
M4 с разположение/размери 56 x 56 и използване на 
включените в доставката уплътнения и стандартни 
части се гарантира видът защита IP55(66).

Схема на клемните кутии
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Моменти на затягане на системата за свързване (DIN 46200)

Резба Ø S10x1 S14x1,25 S18x1,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Клемен цокъл (клемна 
дъска/двигател) - - - 1,5 2,5 4 7,5 12,5 - 15 -

Клемни болтове 6 10 20 1,2 1,2 3 6 10 15,5 30 52

Винтова клема 7,5 20

Дъговидна/ пластинчата 
клема - - - 1,2 1,2 3 - 10 - - -

Уплътнение на клемна кутия

Уплътнение Разр. мин. темп. на охл. средство
Повърхностно уплътнение, силикон 
червен, дебелина 3mm -40 °CСиликонова пяна Ø 8 mm бяла
EPDM E 9566, дебелина 3 mm *)
EPDM, черно, дебелина 3mm -30 °C

Уплътнение на осовия вал (AWD)
Серия (IE.-)K1.R 112 до 315, (IE.-)K4.R 355 до 400, (IE.-)W.1R 112 до 315, (IE.-)W.2R 400

Уплътняващ материал AWD Разр. мин. темп. на охл. средство
FPM 80, FKM -25 °C
Силикон -30 °C

Моменти на затягане на болтовете на клемната кутия, лагерните защити и лагерните капаци 
Серия (IE.-)K1.R 112 до 315, (IE.-)K4.R 355 до 400, (IE.-)W.1R 112 до 315, (IE.-)W.2R 400

Резба Ø M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Лагерни защити - - 25 45 75 170 275
Лагерни капаци 5 8 15 20 20 - -
Клемна кутия - 4 7,5 12,5 - 20 -

Моменти на затягане на болтовете на клемната кутия, лагерните защити и лагерните капаци 
Серия (IE.-)KPER/O 63 до 132T, (IE.-)KPR/O 56 до 100

Тип Форма Лагерна защита Капак на неподвижен 
лагер Клемна кутия

(IE.-)KPER/O (IE.-)KPR/O DS NS DS NS и 
адаптер Капак

Болтове/момент на затягане на болтовете MA
63… 56…

всички

M 4  
2,0 Nm

M 4  
2,0 Nm

M 4  
1,5 Nm  

(при (IE.-)
KPR/O 100 L  

M 5  
2,0 Nm)

M 4  
1,5 Nm

M 4  
2,5 Nm

M 5  
1,0 Nm

71… 63…
80… 71… M 5  

4,0 Nm
M 5  

4,0 Nm90… 80…

100 L 90… M 6  
7,0 Nm

M 6  
7,0 Nm

100 LX,112… 100…
B3 M 8  

10,0 Nm

M 8  
10,0 Nm

M 5  
2,0 Nm

M 5  
2,0 Nm

B5, B14 M 8  
15,0 Nm

132 S…T -

B3, B14-FT130 M 8  
10,0 Nm

B5, B14 M 8  
15,0 Nm

M 4  
2,0 Nm

Уплътнение на осовия вал (AWD)
Серия (IE.-)KPER/O 63 до 132T, (IE.-)KPR/O 56 до 100

Уплътняващ материал AWD Разр. мин. темп. на охл. средство
FKM -20 °C

*) само клемна кутия KA 05-13
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Двигатели със защита от възпламеняване по-
вишена безопасност „e“ („eb“) с изведен кабел 
(включително изпълнение с плоска, отделно 
сертифицирана клемна кутия съгласно  
директива 2014/34/ЕС (директива 94/9/ЕО)

Изведеният кабел се изпълнява с 4 или 7 жила 
според изискването на клиента.
Ако се достави комплект клемна кутия и свързването 
се извърши във взривозащитено помещение, трябва 
да се спазват следните указания:

1.  Клемната кутия трябва да се закрепи така, че да 
се спази най-малко вид защита IP54.

2.  За спазване на изискваните изолационни въз-
душни разстояния клемният цокъл трябва да се 
закрепи, както е показано на схемата за пробива-
не на отвори.

3.  Въведеният вътрешен заземителен проводник 
на двигателя (зелен/жълт) с притисната кабелна 
обувка трябва да се положи под клемната скоба 
на заземяването.

4.  Изводите на двигателя (кабелите) трябва да се 
запоят в извитите кабелни обувки на клемния 
цокъл с мек припой. Да се внимава за правилното 
свързване U1, V1, W1 (U2, V2, W2).

При монтаж на агрегата да се внимава номерът на 
двигателя от фабричната табелка на двигателя да 
съвпада с този на табелката на капака на клемната 
кутия.

Защитни мерки срещу неразрешено затопляне
Ако в сертификата за типово изпитване и на фа-
бричната табелка няма други данни за работния 
режим и допуските, електрическите машини са из-
числени за непрекъснат режим и нормално, не често 
повтарящо се пускане, при което няма съществено 
затопляне при пускане. Двигателите трябва да се из-
ползват само за работния режим, посочен на табел-
ката за мощността. Ако на табелката за мощността 
не е посочен работен режим, двигателите могат да 
работят само в непрекъснат режим S1.
Зона A на границите на напрежението и честотата в 
IEC/EN 60034-1 (DIN VDE 0530, част 1) – напрежение 
± 5 %, честота ± 2 %, форма на кривите, мрежо-
ва симетрия – трябва да се спазва, за да остане 
затоплянето в допустимите граници. Двигателите за 
зона B на границите на напрежението са обозначени 
отделно на фабричната табелка.

По-големи отклонения от номиналните стойности 
могат да повишат затоплянето на електрическите 
машини до неразрешени стойности и трябва да са 
посочени върху фабричната табелка. При пускане 
двигателят трябва да бъде защитен срещу неразре-
шено затопляне, например със защитен прекъсвач 
на двигателя, т. е. чрез зависим от тока защитен 
прекъсвач със закъснение съгласно DIN VDE 0660 
или чрез подобно устройство трябва да се възпре-
пятства непозволеното затопляне във всички фази. 
Защитното устройство трябва да се регулира според 
номиналния ток. Намотките със свързване триъгъл-
ник трябва да се защитят така, че изключвателите 
или релетата да са свързани последователно с 
фазите на намотката. За избора и регулирането на 

изключвателите се взема номиналната стойност на 
фазовия ток, т. е. 0,58-кратният номинален ток на 
двигателя. Ако подобно свързване не е възможно, 
може да се използват подходящи защитни прекъс-
вачи, например с контрол на прекъсване на фазата. 
При двигатели с превключване на полюсите за всяка 
степен на оборотите са предвидени влияещи се от 
тока изключватели или релета със закъснение, които 
трябва да се блокират едни спрямо други. 
 

 При вида защита от възпламеняване 
повишена безопасност „e“ („eb“) се кон-
тролира и пускането. Затова защитното 
устройство трябва да изключи при блоки-
ран ротор в рамките на посоченото за 
дадения температурен клас време tE. 
Изискването е изпълнено, ако времето за 
изключване – то може да се види в харак-
теристиките на изключвателя (начална 
температура 20 °C) за отношението IA/IN 
– не е по-голямо от посоченото време tE.

Електрическите машини от вида защита от възпла-
меняване повишена безопасност“ „e“ („eb“) за тежко 
пускане (време за ускоряване > 1,7 x tE –) трябва 
да се защитят съгласно данните в сертификата за 
съответствие чрез контрол на пускането и трябва да 
са изрично сертифицирани за тази употреба.

 Допустима е термична защита на машина-
та чрез директен контрол на температура-
та на намотката, ако това е удостоверено 
и посочено на табелката за мощността. Тя 
се състои от температурни датчици 
съгласно DIN 44081 / 44082, които заедно с 
уредите за изключване с разпознаване на 
защитата II (2) G гарантират взривоза-
щитата. При двигатели с превключване на 
полюсите за всяка степен на оборотите се 
изискват отделни, блокирани едни спрямо 
други защитни устройства. 

Допълнителни устройства
Взривозащитените двигатели може опционално да 
са оборудвани с допълнителни устройства: 

Допълнителна термозащита на двигателя
За контрол на температурата на статорната намотка 
в двигателя може да има вградени температурни 
датчици (съпротивление с голям положителен 
температурен коефициент, KTY или PT100). За 
тяхното свързване или в главната клемна кутия, или 
в допълнителните клемни кутии са налични съответ-
ните помощни клеми за помощни токови кръгове. На 
тях свързването става според приложената клемна 
схема.

Термозащита на двигателя като пълна защита
Употребата на термична защита на намотката като 
пълна защита на двигателя е разрешена само, ако 
тази експлоатация е специално изпитана и сертифи-
цирана от нотифицирана служба. В този случай на 
фабричната табелка има маркировка, като е посоче-
но времето tA на мястото на времето tE и текст
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„Работа само с функционално изпитан 
PTC-изключващ уред с обозначение на 
вида защита II (2) G“.

Отопление в състояние на покой
Нагревателните ленти трябва да отговарят на 
изискванията на директива 2014/34/ЕС (директива 
94/9/EO). Отоплителната мощност и свързващото 
напрежение са посочени върху фабричната табелка 
на двигателя. За тяхното свързване или в главната 
клемна кутия, или в допълнителни клемни кутии са 
налице съответните клеми за помощни токови кръго-
ве. Свързването към тях се извършва съгласно при-
ложената клемна схема. Отоплението в състояние 
на покой трябва да се включи едва след изключване 
на двигателя. То не трябва да е включено, докато
двигателят работи.

Външен вентилационен блок
Вентилационните блокове трябва да отговарят на 
изискванията на директива 2014/34/ЕС (директива 
94/9/EO). Външният вентилационен блок осигурява 
отвеждане на неизползваната топлина при работа 
на основния двигател. По време на работа на ос-
новния двигател външният вентилационен двигател 
трябва да е включен. След изключването на основ-
ния двигател трябва да се гарантира независима 
от температурата работа по инерция на външната 
вентилация. 
При двигатели с външни вентилационни блокове, 
които зависят от посоката на въртене, трябва задъл-
жително да се взема предвид посоката на въртене 
(виж стрелката за посоката на въртене). Трябва да 
се използват само доставените от производителя 
външни вентилационни агрегати. Външният вентила-
ционен блок трябва да се свърже съгласно валидна-
та, доставена в клемната кутия клемна схема. 

Специално изпълнение клемна кутия страна N
При това специално изпълнение клемната кутия се 
намира пред капака на вентилатора на страната N 
на двигателя. За целта корпусът на статора е завър-
тян фабрично. Специални обозначения при наиме-
нованието на типа: 
KNS…   за размери 56 до 132..T  

(VEM motors Thurm GmbH) 
KN …   за размери 112 до 400  

(VEM motors GmbH)
При двигатели категория 2 е необходимо отделно 
заявление.

Оборудване с транспондер за радиочестотна 
идентификация – (двигател с памет)
Има възможност за опционално оборудване с транс-
пондер за радиочестотна идентификация (накратко: 
TAG) като двигател с памет, специално обозначе-
ние MM съгласно EW-N 1002, стр. 13. Използва се 
транспондер D14-TAGspecial ATEX (RFID System 
iID®2000, 13.56 MHz), базиран на ISO 15693.

 Разчитането на данните в зони с взривоо-
пасна атмосфера трябва да се извършва 
само с четящо устройство, разрешено 
съгласно директива 2014/34/ЕС (директива 
94/9/ЕО).

Външни отоплителни и охлаждащи източници
При наличните външни отоплителни и охлаждащи 
източници не са необходими допълнителни мерки, 
ако температурите на мястото на монтиране не над-
вишават максимално разрешената температура на 
охлаждащото средство. Ако тя бъде надвишена или 
се очакват въздействия върху работните температу-
ри или максималните температури на повърхността, 
трябва да се предприемат подходящи мерки за спаз-
ване и отчитане на взривозащитата. При колебания 
се консултирайте с производителя.

Поддръжка и ремонт
Поддръжката, ремонтът и измененията на машините 
с взривозащита в Германия трябва да се извършват 
при спазване на Наредбата за експлоатационна 
безопасност (BetrSichV), Наредбата за взривозащи-
та (ExVO, 11.GSGV), инструкциите за безопасност 
и описанията в общото ръководство техническа 
поддръжка. 
Извън Германия трябва да се спазват разпоред-
бите в съответната страна!

Допълнителни указания за изпитването и поддръж-
ката на електрическите съоръжения и ремонта на 
електрическите уреди са дадени в IEC/EN 60079-17 
и IEC/IEC 60079-19. Работи, които влияят на взриво-
защитата, такива са например:
– ремонти на статорната намотка и клемите
– ремонти на вентилационната система
–  ремонти на лагерите и уплътненията на двигатели 

с взривозащита от прах (Ex 2D, 3D)
Те трябва да се извършват само от сервизен персо-
нал и/или от оторизирани сервизи от VEM от квали-
фициран персонал, който въз основа на специализи-
раното образование, опита и инструктажа разполага 
с необходимите знания.

При взривозащитени двигатели взривозащитата от 
прах много силно зависи от условията на място. 
Затова двигателите в тези зони трябва редовно да 
се проверяват и поддържат.

Поради топлоизолацията дебелият слой 
прах води до повишаване на температура-
та на повърхността на двигателя. Затова 
отлагането на прах върху двигателите или 
дори пълното им напълване с прах тряб-
ва, колкото се може да се избягват чрез 
съответния монтаж и текуща поддръжка. 

Посочената температура на повърхността на двига-
теля е валидна, ако наслоеният прах
не е повече от 5 mm. Трябва да са гарантирани из-
ходните условия (вид прах, макс. дебелина на слоя 
и т.н.). Двигателят не трябва да се отваря, преди да 
е изминало достатъчно време за падане на вътреш-
ната температура до стойности, при които повече 
не е възможно възпламеняване. Ако двигателите 
трябва да се отворят за поддръжка или ремонт, тези 
работи по възможност трябва да бъдат извършени в 
помещение, където няма прах. Ако това е невъзмож-
но, чрез подходящи мерки трябва да се попречи на 
праха да попадне в корпуса.
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Главна инспекция
Направете първата инспекция след около 8000 работни часа, но най-късно след една година.  
При това направете следните проверки:

Мярка При работа При покой
Проверете спазването на електрическите характеристики X
Проверете дали спокойната работа и работните шумове са се влошили X
Проверете да не се надвишават разрешените температури на лагерите X
Проверете въздуховодът за студен въздух да не е засегнат X X
Проверете във фундамента да не са се образували пукнатини и неравности X X
Проверете нивелацията на двигателя да е в разрешените допуски X
Проверете всички крепежни болтове за електрическо и механично свързване да са затегнати X
Проверете изолационните съпротивления на намотката да са достатъчно големи X
Проверете дали всички потенциали и заземителни кабели и екранирането  
са свързани правилно и правят правилен контакт. X

Проверете чистотата на повърхността на машината и контролирайте да  
няма отложен прах > 5 mm X

Инспекция при неизправности
Необичайните работни условия като например 
претоварване или късо съединение са неизправ-
ности, които претоварват машината електрически 
и механично. Природните бедствия също могат да 
предизвикат необичайни работни условия. След 
подобни неизправности незабавно направете главна 
инспекция.

Необходимите срокове за смазване за 
търкалящите лагери се различават от 
интервалите за инспекция и трябва да се 
спазват отделно!

Машините до размер 315 M стандартно имат търка-
лящи лагери с гресиране за продължителна употре-
ба, над размер 315 MX те са оборудвани с устрой-
ство за допълнително смазване, което опционално 

е на разположение също и за долния диапазон от 
размери. Данни за съхранението и смазването се 
съдържат в общото ръководство за монтаж, обслуж-
ване и поддръжка и фабричната табелка или табел-
ката за допълнително смазване.

Работи по поддръжката (освен работи за 
допълнително смазване) трябва да се 
извършват само при спряна машина.
Трябва да се гарантира, че машината е 
осигурена срещу включване и е обозначе-
на със съответната указателна табела.

По-нататък трябва да се спазват инструкциите за 
безопасност и разпоредбите за защита от злополуки 
при използване на масла, смазочни вещества и по-
чистващи средства на съответните производители!

Какво трябва да се направи? Интервал от време Срокове
Първа инспекция след около 500 работни часа най-късно след ½ година
Проверка на въздушните пътища и повърхността 
на двигателя според степента на замърсяване на място

Допълнително смазване (опция) Виж фабричната табелка и табелката за 
смазване

Главна инспекция около 8000 работни часа веднъж годишно
Изпускане на воден конденз според климатичните условия

Първа инспекция
Направете първа инспекция след около 500 работни часа, но най-късно след половин година.  
При това направете следните проверки:

Мярка При работа При покой
Проверка на спазването на електрическите характеристики X
Проверете дали спокойната работа и работните шумове са се влошили X
Проверете разрешените температури на лагерите да не се надвишават X
Проверете въздуховодът за студен въздух да не е засегнат X X
Проверете във фундамента да не са възникнали пукнатини и неравности X X
Проверете всички крепежни болтове за електрическо и механично свързване да са затегнати X

При демонтаж трябва особено да се внимава да 
не се повредят необходимите за уплътнението на 
конструкцията части като уплътнения, челни повърх-
нини и т.н.

Внимателната и редовна техническа поддръжка, 
инспекциите и ревизиите са необходими за своевре-
менно разпознаване и отстраняване на евентуални 
неизправности, преди да са възникнали последващи 
повреди. Тъй като работните условия не могат да 

се дефинират точно, при безаварийна експлоатация 
могат да се посочат само общи срокове. Те трябва 
винаги да бъдат съобразени с местните дадености 
(замърсяване, натоварване и др.). При това задъл-
жително трябва да се спазват указанията на стан-
дартите EN 60079-17 и EN 60079-19. 

Неразрешените отклонения, установени 
при инспекциите, трябва незабавно да 
бъдат отстранени.



български

131208.2017 50229 01 50229 0108.2017

Съседните части под напрежение трябва да се 
покрият!
Трябва да се гарантира, че помощните токови 
кръгове, например нагряване в покой не са под 
напрежение.
При изпълнението на отвора за изпускане на воден 
конденз преди повторно затваряне изпускателният 
болт трябва да се намаже с подходящо уплътнява-
що средство (например Epple 28)!
 
Работите трябва да се маркират с допълнителна 
табела за ремонт със следните данни:
– дата,
– фирма - изпълнител,
– евентуално вид на ремонта,
–  евентуално знак на официално одобреното 

правоспособно лице за проверки по смисъла 
на Наредбата за експлоатационна безопасност 
(BetrSichV).

Ако работите не се извършват от произво-
дителя, те трябва да бъдат осъществени 
от официално одобрено правоспособно 
лице по смисъла на Наредбата за експло-
атационна безопасност (BetrSichV). То 
трябва да издаде писмено удостоверение 
и да постави своя знак за тествана маши-
на. В чужбина трябва да се спазват разпо-
редбите в съответната страна.

Боядисване и импрегниране след ремонтни 
работи или дейности по поддръжката

 При допълнителното боядисване на 
взривозащитени двигатели или при 
импрегниране на целия статор след ново 
навиване може да се получат по-дебели 
слоеве боя или смола по повърхността на 
машината. Те могат да доведат до елек-
тростатични заряди, така че при разрежда-
нето да има опасност от експлозия. Също 
така, ако в близост се извършват зарежда-
щи процеси, те могат да доведат до 
електростатичен заряд на повърхността 
или на части от повърхността и при 
разреждането може да възникне опасност 
от експлозия. Изискванията съгласно IEC/
EN 60079-0: „Уреди – Общи изисквания“, т. 
7.4 и TRBS 2153 трябва да се спазват 
задължително, между другото чрез:

Ограничаване на общата дебелина на слоя боя или 
смола според групата на взривоопасност до

– IIA, IIB: Обща дебелина на слоя ≤ 2 mm
– IIC: Обща дебелина на слоя ≤ 0,2 mm

Ограничаване на повърхностното съпротивление на 
използваната боя или смола до

–  IIA, IIB, IIC, III повърхностно съпротивление ≤ 1GΩ 
при двигатели от групите II и III

Пробивно напрежение ≤ 4 kV за група на взривоо-
пасност III (само прах, измерено през дебелината на 
изолационния материал по описания в IEC 60243-1 
метод). 
Освен това трябва да се спазват разпоредбите на 
IEC/EN 60079-32: „Електростатични опасности“, 
особено приложение A: „Основи на статичното 
електричество“, приложение B: „Електростатични 
разреждания в особени ситуации“ и приложение C: 
„Запалимост на веществата“.

Резервни части

С изключение на стандартните, предлага-
ни на пазара и други подобни части 
(например търкалящи лагери), може да се 
използват само оригинални резервни 
части (виж Списък на резервните части); 
това важи най-вече за уплътненията и 
свързващите части. При поръчки на 
резервни части са необходими следните 
данни:
– Наименование на резервната част
– Тип двигател
– Номер на двигателя

Съхранение
При съхранение или работа на открито се препоръч-
ва навес или съответен капак. Трябва да се избягва 
продължително директно силно огряване от слънце-
то, дъжд, сняг, лед или прах.

Продължително съхранение (над 12 месеца)
Продължителното съхранение трябва да се извърш-
ва без вибрации в затворени, сухи помещения в 
температурен диапазон от -20 до +40 °C и в атмос-
фера без агресивни газове, изпарения, прах и соли. 
За предпочитане е двигателите да се транспортират 
и съхраняват в оригиналната опаковка. Съхранение 
и транспорт върху вентилаторни капаци не е раз-
решено. Незащитените метални повърхности като 
краища на валове и фланци трябва допълнително 
към фабричната антикорозионна защита да се снаб-
дят с дълговременна антикорозионна защита. Ако 
двигателите се покриват с роса поради условията на 
заобикалящата среда, трябва да се вземат мерки за 
защита срещу влага. Тогава е необходима специал-
на опаковка с непропускащо въздух заварено фолио 
или опаковка в пластмасово фолио с вещества, 
които поемат влага. В клемните кутии на двигатели-
те трябва да се поставят пакети с вещество, което 
абсорбира влагата.
За транспорта трябва да се използват винтове с 
халки / конзоли на двигателите с подходящи товаро-
захващащи средства. Винтовете с халки /конзолите 
са предназначени само за повдигане на двигателите 
без допълнителни монтажни части, като основни 
плочи, редуктори и др.
Двигателите с подсилени лагери се доставят с 
транспортен фиксатор. Транспортният фиксатор на 
края на вала трябва да се отстрани едва при монта-
жа на двигателя и преди включването.
Завъртайте валовете най-малко 1 път в годината, за 
да се избегнат трайни маркировки от престоя. При 
по-продължително съхранение се намалява годност-
та за употреба на греста на лагерите (стареене). 
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При отворени лагери се препоръчва 1 път годишно 
проверка на състоянието на греста. Ако има обез-
масляване или замърсяване на греста, тя трябва да 
се смени. Затворените лагери (ZZ 2RS) трябва да 
се сменят след съхранение с продължителност > 48 
месеца.

Изхвърляне
При изхвърлянето на машините трябва да се вземат 
предвид действащите в страната разпоредби.
Освен това трябва да се има предвид, че маслата 
и гресите се изхвърлят съгласно Регламента за 
отработени масла. Те не трябва да бъдат замърсени 
с разтворители, реагенти за студено очистване и 
остатъци от боя. 
Преди по-нататъшна преработка отделните материа-
ли трябва да бъдат разделени. Най-важните компо-
ненти са сив чугун (корпус), стомана (вал, ламарина 
на статора и ротора, малки части), алуминий (ротор), 
мед (намотки) и пластмаси (изолационни материа-
ли, като например полиамид, полипропилен и др.). 
Електронните компоненти като платки (регулатори, 
датчици и др.) се обработват отделно.

Свързване на клемни платки

 При нормално изпълнение двигателите с 
охладена повърхност са подходящи и за 
двете посоки на въртене. Изключение 
правят 2-полюсните двигатели след 
големина 355 и безшумните двигатели, 
които са обозначени с „G“ зад броя на 
полюсите. Те се изработват серийно с 
вентилатор, който зависи от посоката на 
въртене. При използване на вентилатор, 
който зависи от посоката на въртене, или 
на блокировка на обратния ход на капака 
на вентилатора е поставена стрелка за 
посоката на въртене. 

Клемите U1, V1, W1 на фази L1, L2, L3 (в азбучен 
и естествен ред) дават винаги движение надясно. 
Ако наименованието на машината съдържа обо-
значението „DL“, двигателят е свързан за движение 
наляво. 
Посоката на въртене може да се обърне при ди-
ректно включване чрез размяна на двата мрежови 
проводника на клемната платка на двигателя. 

Смяна на посоката на въртене не е разре-
шена при изпълнение с блокировки на 
обратния ход и/или зависим от посоката 
на въртене вентилатор. 

За машина само с един край на вала или с два края 
на вала с различна дебелина важи тази посока на 
въртене на ротора, която наблюдателят вижда, 
когато гледа челната страна на единичния край или 
на по-дебелия край. 

 Към всеки двигател има приложена 
задължителна клемна схема, според която 
трябва да се извърши свързването. 
Свързването на помощните токови кръго-
ве също трябва да се извърши съгласно 
приложената допълнителна клемна схема.

Указания за кабелните болтови съединения, 
разрешени за взривозащита
Клемните кутии са серийно оборудвани с отвори с 
метрични резби съгласно EN 50262 или като спе-
циално изпълнение с отвори с NPT-резби съгласно 
ANSI B1.20.1-1983. Те се доставят с тапи или със 
сертифицирани от ATEX кабелни болтови съединения. 
За свързване на машината трябва да се използват 
само въведени кабели и проводници, изпълнени 
съгласно директива 2014/34/ЕС (директива 94/9/EO), 
които трябва да имат минимален вид защита IP 55 
според вида на защита на двигателя. 
При двигатели за вид защита от възпламеняване за-
щита чрез корпуса „t“, които изискват вид защита IP 
6X, въведените кабели и проводници и затварящите 
тапи трябва да са изпълнени съгласно директива 
2014/34/ЕС (директива 94/9/EO) и да имат минимал-
на защита IP 65.

Всички неизползвани отвори за въвежда-
не на кабели трябва да се затворят със 
затварящи тапи със съответния вид 
минимална защита, които са разрешени 
съгласно директива 2014/34/ЕС (директива 
94/9/EO). Трябва да се провери дали 
наличните затварящи тапи отговарят на 
това изискване и при нужда да се сменят.

Видът на резбата е посочен върху производствената 
мощност (фабрична табелка или клемна кутия).
Алтернативно въвеждащите резби, техният брой и 
разположение са указани на чертежите с размери 
на двигателя. Ако не е поръчано друго, се използ-
ват кабелни болтови съадинения от фирма Jacob. 
За болтовите съединения да се спазват следните 
указания:
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Резба Арт. №
за кабелен диаметър 

 
[mm]

Големина на 
ключа  
[mm]

Монтажен въртящ  
момент 

[Nm]
M 12 x 1,5 50.612 M/EX 3...6 14 5
M 12 x 1,5 50.612 M1/EX 3...6,5 14 5
M 16 x 1,5 50.616 M/EX 5...9 17 5
M 20 x 1,5 50.620 M1/EX 6...12 22 7,5
M 20 x 1,5 50.620 M/EX 9...13 22 7,5
M 25 x 1,5 50.625 M/EX 11...16 27 10
M 32 x 1,5 50.632 M/EX 14...21 34 15
M 40 x 1,5 50.640 M/EX 19...27 43 20
M 50 x 1,5 50.650 M/EX 24...35 55 20
M 63 x 1,5 50.663 M/EX 32...42 65 20
M 63 x 1,5 50.663 M1/EX 40...48 65 20
M 75 x 1,5*) Фирма HAWKE International 54,5...65,3 95 20
M 80 x 1,5*) Фирма HAWKE International 67...73 106,4 20
M 90 x 1,5*) Фирма HAWKE International 67…77,6 115 20
M 100 x 1,5*) Фирма HAWKE International 75…91,6 127 20

*) Baseefa06ATEX0056X или IEC BAS 06.0013X.

Ex-ЕМС-месингово болтово съединение, метрична резба, сертификат за съответствие на  
ЕО DMT 99 ATEX E 016

Резба Арт. №
за кабелен диаметър 

 
[mm]

Големина на 
ключа  
[mm]

Монтажен въртящ  
момент 

[Nm]
M 12 x 1,5 50.612 M/EMV/EX 3...6 14 5
M 12 x 1,5 50.612 M1/EMV/EX 3...6,5 14 5
M 16 x 1,5 50.616 M/EMV/EX 5...9 17 5
M 20 x 1,5 50.620 M1/EMV/EX 6...12 22 7,5
M 20 x 1,5 50.620 M/EMVEX 9...13 22 7,5
M 25 x 1,5 50.625 M/EMV/EX 11...16 27 10
M 32 x 1,5 50.632 M/EMV/EX 14...21 34 15
M 40 x 1,5 50.640 M/EMV/EX 19...27 43 20
M 50 x 1,5 50.650 M/EMV/EX 24...35 55 20
M 63 x 1,5 50.663 M/EMV/EX 32...42 65 20
M 63 x 1,5 50.663 M1/EMV/EX 40...48 65 20
M 75 x 1,5*) Фирма HAWKE International 54,5...65,3 95 20
M 80 x 1,5*) Фирма HAWKE International 67...73 106,4 20
M 90 x 1,5*) Фирма HAWKE International 67…77,6 115 20
M 100 x 1,5*) Фирма HAWKE International 75…91,6 127 20

*) Baseefa06ATEX0056X или IEC BAS 06.0013X.

Ex-месингово болтово съединение, метрична резба, сертификат за съответствие на  
ЕО DMT 99 ATEX E 016

Ако съгласно директива 2014/34/ЕС (директива  
94/9/EO) (ATEX) се използват сертифицирани 
кабелни болтови съединения или затварящи тапи от 
други производители, трябва да се спазват техните 
данни на производителя.
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ЕС-декларация за съответствие
(съгласно ЕС-директива 2014/34/ЕС)
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ЕС-декларация за съответствие
(съгласно ЕС-директива 2014/34/ЕС)

Серии (IE*-)K... / (IE*-)K8.. (Y2, Y3) / (IE*-)W... / (IE*-)B...
Структура на маркировката на съоръжението

Тип на 
съоръжението

IEC-размер
EU NB

Група/
категория/
G (газ) или 

D (прах)

Вид защита от възпламеняване, температурен клас, 
ниво на защита на уреда

(IE
*-

)K
...

 5
6 

до
 4

00
 

(IE
*-

)W
...

 6
3 

до
 4

00
(IE

*-
)B

...
 8

0 
до

 4
00

(IE
*-

)K
8.

. 6
3 

до
 4

50
…

 (Y
2,

 Y
3)

0637  II 2G
Ex db IIC T3…T6 и Ex db IIC T3…T6 Gb или
Ex d IIC T3…T6 и Ex d IIC T3…T6 Gb 

0637  II 2G
Ex db eb IIC T3…T6 и Ex db eb IIC T3…T6 Gb или
Ex de IIC T3…T6 и Ex de IIC T3…T6 Gb

0637  II 2G
Ex db IIB+H2 T3…T6 и Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb или
Ex d IIB+H2 T3…T6 и Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb

0637  II 2G
Ex db eb IIB+H2 T3…T6 и Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb или
Ex de IIB+H2 T3…T6 и Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb

 II 3G Ex ec IIC T2, T3 и T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 и T4 Gc)

0637  II 2G Ex eb IIC T1/T2, T3 и T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 и T4 Gb)

 II 3D Ex tc IIIB TX°C Dc и Ex tc IIIC TX°C Dc1)

0637  II 2D Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db IIC T3…T6 и Ex db IIC T3…T6 Gb или
Ex d IIC T3…T6 и Ex d IIC T3…T6 Gb 
или по избор Ex tb IIIC T200°C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIC T3…T6 и Ex db eb IIC T3…T6 Gb или
Ex de IIC T3…T6 и Ex de IIC T3…T6 Gb
или по избор Ex tb IIIC T200°C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db IIB+H2 T3…T6 и Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb или
Ex d IIB+H2 T3…T6 и Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb 
или по избор Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIB+H2 T3…T6 и Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb или
Ex de IIB+H2 T3…T6 и Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb
или по избор Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex eb IIC T1/T2, T3 и T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 и T4)
или по избор Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 3D

Ex eb IIC T1/T2, T3 и T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 и T4 Gc)
или по избор Ex tc IIIB TX°C Dc и Ex tc IIIC TX°C Dc1)

0637
 II 2D

 II 3G

Ex tb IIIC TX°C Db или по избор
Ex ec IIC T2, T3 и T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 и T4 Gc)

 II 3G

 II 3D

Ex ec IIC T2, T3 и T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 и T4 Gc)
или по избор Ex tc IIIB TX°C Dc и Ex tc IIIC TX°C Dc1)

1) проводим прах

NB 0637 …   IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
Fuchsmühlenweg 7
09599 Freiberg (Germany)
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