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Označení výrobní řady je doplněno pro energeticky eficientní provedení s 
identifikací IE*, přičemž * =1, 2, 3 odpovídá podle 
EN/IEC 60034-30 třídě účinnosti (příklad IE3-K11R 132S 4 Ex e IIC T3)..

Typ ochrany proti výbuchu zajištěné provedení „e“ („eb“)
Typ ochrany proti výbuchu „n“ (zajištěné provedení „ec“) 
Typ ochrany proti výbuchu pevný závěr „t“
výrobní řady (IE*-)K... a (IE*-) „W..R“
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Obecně

�Pozor:�Před�transportem,�montáží,�uváděním�
do�provozu,�preventivní�servisem�a�opravou�
si�přečtěte�montážní,�obslužné�a�servisní�
podklady�(BUW),�svorkovnicové�schéma,�
dodatečné�svorkovnicové�schéma�a�bezpeč-
nostní�datový�list�a�zohledněte�v�nich�uvede-
ná�upozornění!

Použití�v�souladu�s�určením
Tento návod k obsluze platí pro elektrické nízkonapě-
ťové motory s ochranou proti výbuchu. Typ krytí podle 
IEC/EN 60034-5 odpovídá pro motory určené k použití 
v zónách 1 a 2 minimálně IP 54, pro použití v zóně 22 
minimálně IP 55 a pro použití v zónách 21 a 22 s elek-
tricky vodivých prachem IP 65. U kombinací platí vždy 
požadovaný nejvyšší typ krytí. Typ krytí je vždy uveden 
na typovém štítku motoru.
V místech ohrožených výbuchem smí být používány 
pouze elektrické stroje se schváleným typem ochrany 
proti výbuchu.

Elektrické�stroje�přístrojové�skupiny�II,�
kategorie�2�(přiřazené�zóny:�1,�21),
resp.�přístrojové�skupiny�II,�kategorie�3� 
(přiřazené�zóny:�2,�22)

Jiné nebo nad toto jdoucí používání platí jako  
neodpovídající.
Za škody a provozní poruchy, vzniklé na základě  
chyb při montáži, nezohledněním tohoto návodu  
nebo nesprávnými opravami, se neručí.

Oblasti�s�nebezpečím�výbuchu
Které venkovní oblasti nebo úseky v uzavřených pro-
storách jsou posuzovány jako ohrožené výbuchem ve 
smyslu příslušných vyhlášek nebo ustanovení, musí být 
přenecháno výhradně provozovateli nebo, pokud existu-
jí pochybnosti při jejich určení, příslušnému dozorovému 
orgánu. Zodpovědnosti pro provozovatele takovýchto 
zařízení jsou stanoveny ve Směrnici 99/92/EG – ATEX 
153 „Směrnice bezpečnosti práce“ (dříve ATEX 118a, 
resp. 137). Základem pro výrobky s ochranou proti 
výbuchu je Směrnice 2014/34/EU (RL94/9/EG). Zde 
jsou stanoveny požadavky na produkty určené k použití 
v oblastech s nebezpečím výbuchu. Ty jsou realizovány 
odpovídajícími normami (viz níže). 
Elektrické stroje s ochranou proti výbuchu, pro které je 
platný tento návod, jsou provedeny způsobem odpoví-
dajícím normám řad IEC/EN 60034 (VDE 0530),  
IEC/EN 60079-0, IEC/EN 61241-0 a normám platným 
pro odpovídající typ ochrany proti výbuchu  
IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-15, IEC/EN 61241-1 
a/nebo IEC/EN 60079-31. V místech s nebezpečím 
výbuchu smí být uváděny do provozu pouze podle 
rozhodnutí příslušného dozorujícího orgánu.

Typ�ochrany�proti�výbuchu,�tepelnou�třídu,�
jakož�i�parametry�najdete�na�typovém�štítku�
motoru.

–��přístrojová�skupina�II,�kategorie�2� 
(�přiřazené�zóny:�1,�21)

Do této kategorie spadají elektrické stroje s typem 
ochrany proti výbuchu zajištěné provedení „e“ (eb) a 
tlaku odolné zapouzdření „d“ („db“/“db eb“). Dále jsou 
do této skupiny přiřazeny elektrické stroje k využití v 
oblastech s hořlavými prachy s typem ochrany proti 
výbuchu pevný závěr „tb“.

Toto doplnění návodu k obsluze a servisu platí společně 
s návodem k obsluze a servisu pro standardizované 
motory, který již obsahuje základní specifikace pro 
připojení, montáž, obsluhu a servis, jakož i seznamy 
náhradní dílů, a dále také s již výše jmenovanými 
dokumenty.
Tyto BUW by měly provozovateli usnadnit bezpečný a 
řádný transport, montáž, uvedení do provozu a pre-
ventivní servis elektrického stroje, chráněného proti 
výbuchu. Výrobce nemůže kontrolovat jak dodržování 
tohoto návodu, tak ani podmínky a metody instalace, 
provoz, využívání a preventivní servis elektromotoru. 
Účelově nesprávné provedení instalace může vést k 
věcným škodám a následně k ohrožení osob. Proto 
nepřebíráme žádnou zodpovědnost a ručení za ztráty, 
škody nebo náklady, které vzniknou na základě chybné 
instalace, účelově nesprávného provozu, jakož i na 
základě chybného použití a preventivního servisu, nebo 
s nimi nějakým způsobem souvisí.
Výkresy a obrázky jsou zjednodušená zobrazení. Na 
základě vylepšování a změn je možné, že neodpovídají 
v detailu dodanému elektrickému stroji. Snažíme se 
naše výrobky trvale vylepšovat. Proto si vyhrazujeme, 
provést bez předchozího sdělení změny na produktu, na 
technických datech nebo v návodu k montáži, obsluze 
a servisu. Provedení, technická data a zobrazení jsou 
závazná vždy až po písemném potvrzení ze strany 
dodávajícího závodu.

Symboly
V tomto návodu k obsluze se používají tři symboly, které 
upozorňují na mimořádně důležité pasáže:

Bezpečnostní�a�záruční�upozornění,
zahrnují�i�možnou�újmu�na�zdraví.

Varuje�před�elektrickým�napětím,�životu�
nebezpečné�ohrožení.
�Poukazuje�na�to,�že�mohou�vzniknout�škody�
na�elektrickém�stroji�a/nebo�na�pomocných�
zařízeních.

Ex�Dodatečná�upozornění�pro�elektrické�
stroje�přístrojové�skupiny�II�pro�Kategorii�2�
(zóna�1,�21),�resp.�přístrojové�skupiny�II�pro�
Kategorii�3�(zóna�2,�22).

Bezpečnostní�předpisy
Bezpodmínečně dodržujte bezpečnostní předpisy, 
předpisy preventivní ochrany zdraví,
směrnice a uznaná pravidla techniky, uvedené v tomto 
provozním pokynu!
Nezohlednění bezpečnostních pokynů může mít za 
následek ohrožení osob a/nebo poškození stroje.
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-��přístrojová�skupina�II,�kategorie�3�
(přiřazené�zóny:�2,�22)

Do této kategorie spadají elektrické stroje s typem 
ochrany proti výbuchu: ”n” (zajištěné provedení „ec“) 
a elektrické stroje k využití v oblastech s hořlavými 
prachy typu ochrany proti výbuchu pevný závěr „tc“.

Označení�podle�RL�2014/34/EU�
(RL�94/9/EG)�nebo�ТП�ТС�012/2011 Označení�podle Označení�podle

EU 
EAC

Čís.
NB

Skupina/
Kategorie/

G (plyn) nebo 
D (prach)

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

a/nebo 
IEC 61241-0:2004/
EN 61241-0:2006

IEC 60079-0:2007/EN 60079-0:2009
nebo

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

EN 60079-0:2012/A11:2013

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

Ex eb IIC T1/T2, T3 nebo T4 GbГБ08 1

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

Ex ec IIC T2, T3 nebo 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 vodivý prach)

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, vodivý prach)

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

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

Ex tb IIIC Tx°C DbГБ08 1
-

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

Ex tD A22 IP55 Tx°C 
(IP 65 vodivý prach)

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, vodivý prach)ГБ08 1

-

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

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

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

Ex tD A22 IP55 Tx°C
(IP 65 vodivý prach)

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, vodivý prach)ГБ08

Je-li�číslo�osvědčení�doplněné�o�X,�je�třeba�
zohlednit�mimořádné�podmínky�uvedené�v�
přiloženém�osvědčení�o�zkoušce�konstrukč-
ního�vzorku.

[Při uvedení maximální povrchové teploty: Zóna 2 (plyn): Celková plocha včetně rotoru a vinutí; u zón 21, 22 
(prach): Vnější povrch (skříň, hřídel)!]

Označení�motorů�s�ochranou�proti�výbuchu
QS�certifi�kace�notifi�kovanou�zkušebnou�0637�…�IBExU�Freiberg

�Motory�s�dvojitým�označením�jsou�určené�
pouze�pro�použití�v�oblastech�ohrožených�
výbuchem�plynu�nebo�prachu.�Použití�u�
hybridních�směsí�musí�být�prověřeno�a�
schváleno�zvlášť.

Obecná�upozornění�k�provozu�na�frekvenčním�
měniči
Provoz třífázových motorů s ochranou proti výbuchu na 
frekvenčním měniči je přípustný pouze tehdy, když jsou 
motory pro tento provoz vyrobeny, vyzkoušeny, schvá-
leny a speciálně označeny. Je třeba bezpodmínečně 
dodržovat zvláštní upozornění výrobců. 

Volbou odpovídajícího měniče nebo/a použitím fi ltrů 
musí být zajištěno, že není na svorkách motoru překra-
čováno maximálně přípustné impulzní napětí. 
Hodnoty max. impulzního napětí pro jednotlivé výrobní 
řady/opce jsou potom následující:

Výrobní�řady�K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/W.1R/
W.2R
Konstrukční velikost 56-132T1)  Û ≤  1000 V
Konstrukční velikost 56-132T1)

podle Sp.2945 Û ≤  1350 V 
Konstrukční velikost 132 [K20. 112] až 400 Û ≤  1350 V 
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Výrobní�řada�KU1./KU0./KU2./WU1R/WU2R2)

Konstrukční velikost 56-132T1)  
podle Sp.9382 Û ≤  1560 V 
Konstrukční velikost 132 [KU0. 112] až 400 Û ≤  1800 V 

Výrobní�řada�KV1./KV4./KV0./KV2./WV1R/WV2R2)

Konstrukční velikost 132 [KV0., KV4. 112]  
až 400 Û ≤  2500 V 

1)  132T… Výška osy 132 dodávaná závodem  
VEM motors GmbH Thurm

2)  U určitých provedení je u výrobních řad K11./K10./K12./K21./
K20./K4.R/W.1R/W.2R možné značení s přidaným TU nebo TV.

Musí být zabezpečeno, že provozní napětí na svorkách 
motoru odpovídá v každém případě údajům na typovém 
štítku (zohledněte pokles napětí na filtrech!). Je-li napětí 
na svorkách motoru kvůli poklesu napětí přes frekvenč-
ní měnič, přes vodiče a event. přiškrcení, resp. filtrování 
nižší, než na typovém štítku uvedené jmenovité napětí, 
tak musí být mezní frekvence nastavena na nižší hod-
notu, odpovídající lineárnímu přiřazení napětí/frekven-
ce. To má za následek menší rozsah možných otáček. 
Provoz na frekvenčním měniči je přípustný pouze v 
rámci pracovišť, uvedených na typový štítku. Krátké pře-
kročení jmenovitého proudu stroje až na 1,5 násobek 
jmenovitého proudu je přípustné na maximálně 1 minutu 
během 10 minutového časového intervalu. V žádném 
případě nesmí být překročen uvedený maximální počet 
otáček, resp. frekvence. 
Vyhodnocení zabudované teplotní ochrany vynutí musí 
probíhat přes rozpínací jednotku odpovídající požadav-
kům Směrnice 2014/34/EU s Ex označením II (2) G.
Motory nesmí být provozovaný jako skupinový pohon.

Pro instalaci frekvenčního měniče a jeho uvedení do 
provozu zohledněte bezpodmínečně upozornění a 
návod k obsluze výrobce. Na typovém štítku uvedená 
minimální spínací frekvence nesmí klesnout pod tuto 
hodnotu.

Přístroje�kategorie�2�na�frekvenčním�měniči
Pro typy ochrany proti výbuchu zajištěné provedení „e“ 
(nově: „eb“) (EPL Gb), jakož i pevný závěr „tb“ (EPL Db) 
jsou nutná EU osvědčení o zkoušce konstrukčního vzor-
ku, ve kterých je explicitně povolen provoz na měniči. K 
dodržení předepsané podmínky a parametrizace systé-
mu motor, měnič a ochranné zařízení, jsou uvedené v 
odpovídajícím EU osvědčení o zkoušce konstrukčního 
vzorku, příslušném EU prohlášení o shodě, na typovém 
štítku, resp. v datovém listu. 

Přístroje�kategorie�3�na�frekvenčním�měniči
U provedení v typech ochrany proti výbuchu „n“ (nově: 
zajištěné provedení „ec“) (EPL Gc), jakož i pevný závěr 
„tc“ (EPL Dc) musí být motory, napájené měničem s 
variabilní frekvencí, vyzkoušeny stejně tak s pevně ur-
čeným měničem nebo z hlediska specifikace výstupního 
napětí a proudu, se srovnatelným měničem. Alternativ-
ně může být tepelná třída stanovena výpočtem. Přede-
psané parametry a podmínky najdete na typovém štítku 
a v dokumentaci k motoru.

Elektromagnetická�kompatibilita
Při provozu motorů na frekvenčním měniči, zvláště se 
zabudovaným termistorem a jinými senzory, se mohou 
podle typu měniče vyskytovat emise rušení. U hnacího 
systému, který se skládá z motoru a měniče, musí být 
zabráněno překročení hraničních hodnot podle  
IEC/EN 61000-6-3. Musí být bezpodmínečně  
dodržována EMV upozornění výrobce měniče. 

Třídy�účinnosti
U motorů s ochranou proti výbuchu je přípustné uvádět 
na typovém štítku třídu účinnosti (IE- třídu) podle 
IEC/EN 60034-30-1. Uváděny jsou IE třída a jmenovitý 
stupeň účinnosti. Zjišťování stupně účinnosti motoru se 
děje podle IEC/EN 60034-2-1 do 1 kW přímým měřením 
(část 8.1.1) a > 1kW postupem stanovení jednotlivých 
ztrát a zjištěním dodatečných ztrát ze zbytkových ztrát 
(část 8.2.2.5.1). Typové označení je rozšířeno předsa-
zením značky pro třídu účinnosti (příklad IE3-K11R 132 
S4…).

Instalace�a�elektrické�připojení
Při montáži a uvádění do provozu zohledněte k motoru 
přiložené bezpečnostní pokyny. Montážní práce smí být 
prováděny pouze odborným personálem, který disponu-
je na základě odborného vzdělání, zkušeností a instruk-
táže dostatečnými vědomostmi o

–�bezpečnostních�předpisech,
–�předpisech�preventivní�ochrany�zdraví,
–��směrnicích�a�uznávaných�technických�pra-
vidlech�(např.�VDE�ustanovení,�normy).

Odborný personál musí posoudit jemu přenesené úlohy, 
rozeznat možná nebezpečí a umět jim zabránit. K pro-
vedení potřebných prací a činností musí být zmocněn 
osobou, zodpovědnou za bezpečnost zařízení.
Instalace elektrických zařízení v oblastech ohrožených 
nebezpečím výbuchu vyžaduje v Německu, mimo 
jiného, zohlednění následujících předpisů:

–��BetrSichV�–� �„Vyhláška�provozní� 
bezpečnosti“

–  TRBS�–� �„Technická�pravidla�pro�pro-
vozní�bezpečnost“

–�GefStoffV�–� �„Vyhláška�o�nebezpečných�
látkách“

–��IEC/EN�60079-14�–�  
„Výbušná�atmosféra�–�část�14:�Projekce,�
výběr�a�instalace�elektrických�zařízení“

Mimo�Německo�musí�být�zohledněny�odpovídající�
lokální�předpisy!

Nevětrané motory bez vlastního ventilátoru jsou chlaze-
ny pomocí volné konvence přes chlazení žeber na skříni 
motoru. Dostatečná bezpečnost před nepřípustným 
zahříváním je zajištěna redukcí výkonu/přizpůsobením 
vinutí a prokázána předložením typové zkoušky. K dodr-
žení tepelné třídy a přípustné provozní teploty musí být 
zabezpečena volná konvence. Motor nesmí být zakrytý.
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Vlivy�prostředí
Přípustná teplota chladiva (prostorová teplota v místě 
instalace) činí podle IEC/EN 60034-1 bez označení ma-
ximálně 40 °C/minimálně -20°C a přípustná nadmořská 
výška instalace je do 1000 m n.m. (odchylné hodnoty 
jsou udané na typovém štítku motoru a popřípadě 
speciálně potvrzeny). 
Je třeba dbát na to, aby mohl chladící vzduch proudit 
bez překážky do vstupů vzduchu a z jeho výstupů volně 
odcházet, a aby nedocházelo bezprostředně k jeho opě-
tovnému nasávání. Vstupní a výstupní otvory musí být 
chráněny před nečistotami a hrubým prachem. Vhod-
nými opatřeními je třeba zabránit nasávání odpadního 
vzduchu od sousedících agregátů.
Musí být bezpodmínečně dodržena minimální vzdá-
lenost vstupu vzduchu krytu ventilátoru k překážce 
(rozměr Bl).

Svislému padání cizích těles a kapání tekutiny do ven-
tilátorů motorů s vertikální polohou hřídele, se zabrání 
podle následujícího:

Konce�hřídele�dolů:
Kryt ventilátoru je opatřen ochrannou stříškou (stav při 
dodání), která je větší než opisovaný kruh vstupů vzdu-
chu. Alternativně může realizovat ochranu proti padání 
cizích těles a tekutin provozovatel.

Konce�hřídele�nahoru:
U konstrukcí s hřídelí nahoru, musí zabránit svislému 
padání cizích těles a vody sám provozovatel. Stejně tak 
je třeba zabránit u hřídelí nahoru pronikání vody nebo 
tekutiny podle hřídele.

Při usazování povrchově chlazených motorů je třeba 
dbát dále na to, aby se vrtání pro odtok kondenzační 
vody nacházela na nejnižším místě. U uzavřených 
vrtání pro odtok kondenzační vody se musí po vypuš-
tění kondenzační vody našroubovat šrouby, opatřené 
těsnícím prostředkem, zpět. U otevřených vrtání pro od-
tok kondenzační vody je třeba zabránit přímému ostřiku 
stříkající nebo tekoucí vodou. Je bezpodmínečně nutné 
zajistit pečlivé usazení motorů na přesně rovné ploše, 
aby bylo zabráněno při utažení šroubů jejich pnutí.  

Konstrukční�velikost 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

U spojovaných strojů je třeba dbát na exaktní vyrovná-
ní. Pokud je to možné, měly by být používány pružné 
spojky.

Připojení�motoru
Připojení�musí�provést�odborník�podle�platných�
bezpečnostních�ustanovení.�Mimo�Německo�musí�
být�uplatněny�odpovídající�lokální�předpisy.
Respektujte�bezpodmínečně�údaje�z�typového�
štítku!

�Porovnejte�druh�proudu,�síťové�napětí�a� 
frekvenci!�
Zohledněte�zapojení!
Zohledněte�jmenovitý�proud�pro�nastavení�
ochranného�spínače!
U�motorů�s�typem�ochrany�proti�výbuchu�
zajištěné�provedení�„e“�(„eb“)�zohledněte�
čas�tE-�a�relativní�náběhový�proud�IA/IN!
Motor�připojte�podle�svorkovnicového� 
schématu�přiloženého�ve�svorkovnici!

Pro uzemnění se svorka uzemnění nachází podle 
konstrukčního provedení, na skříni, resp. na štítu 
přírubového ložiska. Mimoto mají všechny motory uvnitř 
svorkovnice svorku ochranného vodiče. K ochraně proti 
prachu a vlhkosti musí být nepoužité kabelová šroubení 
ve svorkovnici uzavřeny. Pro elektrickou přípojku platí 
obecné bezpečnostní předpisy a pokyn k uvádění do 
provozu. Kabelová šroubení a šroubové zátky musí být 
schválené pro výbušné prostředí. U odlehčovačů tahu 
musíte bezpodmínečně dodržovat výrobci šroubení pře-
depsané instalační utahovací momenty, místa určená k 
utěsnění a svorkování. Připojovací vedení volte podle 
DIN VDE 0100 se zohledněním velikosti jmenovitého 
proudu a podmínek určených zařízením (např. okolní 
teploty, způsob tažení kabelů atd. podle DIN VDE 0298, 
resp. IEC/EN 60204-1).

Při�prostorové�teplotě�vyšší�než�40�°C�
použijte�kabely�s�přípustnou�provozní�
teplotou�minimálně�90�°C.�Toto�platí�i�pro�
motory,�u�kterých�je�v�datovém�listu/příloze�k�
EU�osvědčení�o�zkoušce�konstrukčního�
vzorku�odkazováno�na�speciální�podmínky�k�
provedení�kabelů.

Při připojování motorů dbejte zvláště na pečlivé propoje-
ní v rozvaděči. Matky připojovacích šroubů utahujte bez 
použití násilí. 
 
U motorů se svorkovnicí vybavenou svorníky se zá-
řezem podle Směrnice 2014/34/EU (RL 94/9/EG) smí 
být pro připojení motoru používána pouze kabelová 
oka podle DIN 46295. Kabelová oka se připevňují s 
tlakovými matkami s integrovanou pérovou podložkou. 
Alternativně je pro připojení přípustný masivní kulatý 
drát, jehož průměr odpovídá šířce zářezu připojova-
cího svorníku. Při protahování přívodů do rozvaděče 
se postarejte o to, aby byly vodiče taženy bez pnutí. 
Vnitřek rozvaděče udržujte v čistotě. Těsnění nesmí být 
poškozená a musí správně sedět. Při provozu musí být 
rozvaděč vždy zavřený.

Pozor,�v�atmosféře�s�výbušným�prachem�
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neotvírejte�provozem�zahřáté�rozvaděče.

Na objednání je možné dodat u motorů (IE.-)KPR/
KPER 56 - 132S..T jako separátní svorkovnici typ 
Typ AK16/5. Přitom musí mít instalatér povolení k 
provádění instalací ve výbušných zónách a připojení 
provést podle plánu připojení motoru. Montáží soklu 
svorkovnice (připojovací desky) a lišty pro termistor, 

Typ�svor-
kov. 
skříňky

Svorkovnice
IBmax QBmin QBmax

Typ�svorek Připojovací 
závit

a

[A] [mm2] [mm2] [mm]
KA 05-13 KB 5580 27,5 2,5 třmenová svorka M4
25 A KB 3Ex (KS 10A) 53 6 10 svorník se zářezem S10 x 1 4,3 ± 0,1
63 A KB 4Ex (KS 14A) 72 10 16 svorník se zářezem S14 x 1,25 6,3 ± 0,2
100 A KB 4Ex (KS 14A) 72 10 16 svorník se zářezem S14 x 1,25 6,3 ± 0,2
200 A KB 5Ex (KS 18A) 118 25 35 svorník se zářezem S18 x 1,5 9,2 ± 0,2
25 AV KL 155 30 4 třmenová svorka M5 -
25 AV KB 5590Ex/d 5,2 35 4 třmenová svorka M4 -
63 AV KB 5121Ex-3 58,5 10 třmenová svorka M5 -
100 AV KB 5121Ex-3 58,5 10 třmenová svorka M5 -
100 AV KB 5130Ex 114 35 třmenová svorka M6 -
200 AV KB 5130Ex 114 35 třmenová svorka M6 -
100/63 AV KM 8/6, VEM 8/6 63 10 svorník/třmen. svorka *) M6/M5 -

200 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 svorník/příložná svorka M8/2 x M6 -
KB 5130 Ex 118 35 třmenová svorka M6 -

400 AV KM 10/8, VEM 10/8 100 70 svorník/příložná svorka M8/2 x M6 -

400 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 svorník/příložná svorka 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 svorník/šroubovací svorka M16/M12/M8 -
1000 A VEM KLP 1000 1000 70 2 x 240 proudové přípojnice M10 -
K1X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 svorník/příložná svorka M8/2 x M6 -
K2X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 svorník/příložná svorka M8/2 x M6 -
K1X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 svorník/příložná svorka M12/2 x M10 -
K2X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 svorník/příložná svorka M12/2 x M10 -

IBmax max. jmenovitý proud    
QBmin/QBmax min./max. jmenovitý průřez
a  Šířky zářezu připojovacího svorníku (svorkovnice podle DIN 22412)
MAnzug Max. utahovací moment připojovacího závitu 
*)   u jednožilového připojení uzemňovacích vodičů 6…10 mm2, vodič je ohnut do jednoho očka

Utahovací�moment�připojovacího�systému�(DIN�46200)

Závit�Ø S10x1 S14x1,25 S18x1,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Sokl svorkovnice  
(svorkovnice/motor) - - - 1,5 2,5 4 7,5 12,5 - 15 -

Svorník svorky 6 10 20 1,2 1,2 3 6 10 15,5 30 52

Šroubovací svorka 7,5 20

Třmenová/příložná svorka - - - 1,2 1,2 3 - 10 - - -

Těsnění�svorkovnice

Těsnění Přípustná�minimální�teplota�chladícího�média
Plošné těsnění, silikon červený, tloušťka 3mm

-40 °CSilikonová pěna Ø 8 mm bílá
EPDM E 9566, tloušťka 3 mm *)
EPDM, černá, tloušťka 3 mm -30 °C

resp. připojení topného pásu zajistěte možnost proudění 
povrchového a chladícího vzduchu. Typ krytí IP55(66) 
je zajištěn uzavřenou základovou deskou se 4 závity 
M4 v rozměrech 56 x 56 a použitím spolu dodávaných 
těsnění a normovaných součástek.

Náhled�rozvaděčů

*) pouze svorkovnice KA 05-13
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Těsnění�axiální�hřídele�(AWD)
Výrobní�řada�(IE.-)K1.R�112�až�315,�(IE.-)K4.R�355�až�400,�(IE.-)W.1R�112�až�315,�(IE.-)W.2R�400

Těsnící�materiál�AWD Přípustná�minimální�teplota�chladícího�média
FPM 80, FKM -25 °C
Silikon -30 °C

Utahovací�momenty�pro�šrouby�v�rozvaděči,�štít�ložiska�a�kryt�ložiska�
Výrobní�řada�(IE.-)K1.R�112�až�315,�(IE.-)K4.R�355�až�400,�(IE.-)W.1R�112�až�315,�(IE.-)W.2R�400

Závit�Ø M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Štít ložiska - - 25 45 75 170 275
Kryt ložiska 5 8 15 20 20 - -
Svorkovnice - 4 7,5 12,5 - 20 -

Utahovací�momenty�pro�šrouby�v�rozvaděči,�štít�ložiska�a�kryt�ložiska�
Výrobní�řada�(IE.-)KPER/O�63�až�132T,�(IE.-)KPR/O�56�až�100

Typ Konstrukce Ložiskový�štít Kryt�pevného�ložiska Svorkovnice

(IE.-)KPER/O (IE.-)KPR/O DS NS DS NS resp.�
adaptér� Kryt

Šrouby/utahovací�moment�šroubů�MA
63… 56…

všechny

M 4  
2,0 Nm

M 4  
2,0 Nm

M 4  
1,5 Nm  

(u 
 (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

Těsnění�axiální�hřídele�(AWD)
Výrobní�řada�(IE.-)KPER/O�63�až�132T,�(IE.-)KPR/O�56�až�100

Těsnící�materiál�AWD Příp.�min.�teplota�chladiva
FKM -20 °C

Motory�typu�ochrany�proti�výbuchu�zajištěné�
provedení�„e“�(„eb“)�s�vyvedeným�kabelem�(včetně�
provedení�s�plochým,�podle�Směrnice�2014/34/EU�
(RL�94/9/EG)�speciálně�osvědčeným�rozvaděčem)

Vyvedený kabel je proveden podle požadavku zákazní-
ka se 4, resp. se 7 žílami.
Je-li spolu dodávána kompletní svorkovnice a připojení 
probíhá v prostoru s protivýbušným zabezpečením, 
musí být zohledněna následující upozornění:

1.  Svorkovnice musí být připevněna tak, aby bylo zajiš-
těno minimálně krytí IP54.

2.  K dodržení požadovaného proudění vzduchu musí 
být připevněn sokl svorkovnice podle uváděného 
schéma vrtání.

3.  Spolu tažený vnitřní kabel uzemnění motoru (zeleno/
žlutý) s nalisovaným kabelovým okem se položí pod 
svorku připojení uzemnění.

4.  Vývody z motoru (kabely) se naletují do ohnutých 
kabelových ok soklu svorkovnice. Dbejte na správné 
připojení U1, V1, W1 (U2, V2, W2).

Při montáži agregátu dbejte na shodu čísla motoru na 
typovém štítku motoru a na přinýtovaném štítku krytky 
svorkovnice.

Ochranná�opatření�proti�nepřípustnému�zahřívání
Nejsou-li na osvědčení o zkoušce konstrukčního vzorku, 
resp. na typovém štítku uváděny jinak znějící údaje, 
týkající se provozního režimu a tolerancí, jsou elektrické 
stroje dimenzovány pro trvalý provoz a normální, ne 
často se opakující náběhy, při kterých nedochází k žád-
nému podstatnému navýšení náběhové teploty. Motory 
se smí používat pouze pro provozní režim, uvedený na 
výkonovém štítku. Není-li na výkonovém štítku uveden 
žádný provozní režim, smí být motory provozovány v 
trvalém provozu S1.
Aby zůstalo zahřátí v rámci přípustných hranic, musí  
být dodržen rozsah A hranic napětí a frekvence v  
IEC/EN 60034-1 (DIN VDE 0530, část 1) - napětí ± 5 %, 
frekvence ± 2 %, tvaru křivky, síťové symetrie. Motory 
pro rozsah B hranic napětí jsou speciálně označeny na 
typovém štítku.
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Větší odchylky od jmenných hodnot mohou nepřípustně 
zvýšit zahřívání elektrických strojů a musí být uvedeny 
na typovém štítku. Motor musí být při náběhu chráněn 
proti nepřípustnému zahřívání, např. s motorovým 
ochranným spínačem, tzn. že musí být zabráněno od na 
proudu nezávislého, zpožděného ochranného spína-
če podle DIN VDE 0660 nebo od stejně hodnotného 
zařízení ve všech fázích nepřípustnému zahřívání. 
Ochranné zařízení nastavte na jmenovitý proud. Vinutí v 
zapojení do trojúhelníku musí být chráněna tak, že jsou 
rozpínače nebo relé zapínány v řadě s větvemi vinutí. 
Pro výběr a nastavení rozpínačů se přitom bere jmeno-
vitá hodnota proudu větve, tzn. 0,58 násobek jmenovi-
tého proudu motoru. Není-li takovéto zapojení možné, 
tak použijte vhodné chrániče, např. se sledováním 
výpadku fází. U motorů s přepínáním pólů se počítá pro 
každý stupeň počtu obrátek se zpožděnými, na proudu 
nezávislými rozpínači nebo relé, které jsou proti sobě 
vzájemně zablokované. 

Při�typu�ochrany�proti�výbuchu�zajištěné�
provedení�„e“�(„eb“)�je�sledován�i�náběh.�
Ochranné�zařízení�proto�musí�při�zablokova-
ném�rotoru�během�času�tE�,�definovaného�
pro�příslušnou�tepelnou�třídu,�vypnout.�
Požadavek�je�splněn,�když�není�čas�rozpoje-
ní�–�bere�se�z�křivky�rozpojení�(počáteční�
teplota�20�°C)�pro�poměr�IA/IN�–�delší�než� 
definovaný�čas�tE.

Elektrické stroje typu ochrany proti výbuchu zajištěné 
provedení „e“ („eb“) pro ztížený náběh (doba rozběhu 
> 1,7 x tE) musí být podle údajů osvědčení o shodě, 
chráněny sledováním náběhu a musí být pro toto využití 
explicitní osvědčené.

Tepelná�ochrana�stroje�přímých�sledováním�
teploty�vinutí�je�přípustná,�když�je�to�potvrze-
no�a�uvedeno�na�výkonovém�štítku.�Skládá�
se�z�tepelných�čidel�podle�DIN�44081/44082,�
které�zajišťují�ve�spojení�s�rozpínacími�prvky�
s�označením�typu�ochrany� II�(2)�G�ochra-
nu�proti�výbuchu.�U�motorů�s�přepínáním�
pólů�jsou�pro�každý�stupeň�počtu�obrátek�
nutná�oddělená,�vzájemně�zablokovaná�
ochranná�zařízení.�

Dodatečná�zařízení
Motory s ochranou proti výbuchu mohou být volitelně 
vybaveny přídavnými zařízeními. 

Dodatečný�tepelný�motorový�chránič
Ke sledování teploty statorového vinutí mohou být 
do motoru zabudována tepelná čidla (termistor, KTY 
nebo PT100). K jejich připojení jsou, buď v hlavní nebo 
přídavné svorkovnici k dispozici odpovídající pomocné 
svorky pro pomocné proudové obvody. Na nich se pro-
vede podle přiloženého plánu připojení jejich napojení.

Tepelný�motorový�chránič�jako�plná�ochrana
Použití tepelné ochrany vinutí jako plné ochrany motoru 
je přípustné pouze tehdy, když je tento provoz speciál-
ně prověřen a osvědčen od jmenované zkušebny. Na 
typovém štítku je to potom v tomto případě vyznačeno 
časem tA na místě času tE a textem

„Provoz�pouze�s�funkčně�prověřeným� 
PTC�rozpínacím�prvkem�s�označením� 
typu�ochrany� II�(2)�G“.

Klidové�topení
Topné pásy musí splňovat požadavky Směrnice 
2014/34/EU (RL 94/9/EG). Výkon topení a připojovací 
napětí jsou uvedena na typovém štítku motoru. K jejich 
připojení jsou, buď v hlavní nebo přídavné svorkovnici 
k dispozici odpovídající svorky pro pomocné proudové 
obvody. Na nich se provede podle přiloženého plánu 
připojení jejich napojení. Klidové topení zapínejte až 
po vypnutí motoru. Během provozu motoru se nesmí 
zapínat.

Jednotka�externího�větrání
Externí ventilátory musí splňovat požadavky Směrnice 
2014/34/EU (RL 94/9/EG). Jednotka externího větrání 
zajišťuje při provozu hlavního motoru odvádění ztráto-
vého tepla. Během provozu hlavního motoru musí být 
motor externího větrání zapnutý. Po vypnutí hlavního 
motoru musíte zabezpečit na teplotě závislý doběh 
externího větrání. 
U motorů s jednotkou externího větrání závislou na 
směru otáčení, musí být bezpodmínečně zohledněn 
směr otáčení (viz šipka směru otáčení). Smí být pou-
žívány pouze výrobcem dodávané agregáty externího 
větrání. Jednotku externího větrání musíte zapojit podle 
platného, ve svorkovnici spolu dodávaného svorkovni-
cového schématu. 

Speciální�provedení�svorkovnice�na�straně�N
U tohoto speciálního provedení se nachází rozvaděč 
před krytem ventilátoru na straně N motoru. K tomu je 
při výrobě otočena skříň statoru. Speciální značení v 
typovém označení: 
KNS…   pro konstrukční velikosti 56 až 132..T  

(VEM motors Thurm GmbH) 
KN…   pro konstrukční velikosti 112 až 400  

(VEM motors GmbH)
U motorů kategorie 2 je potřebné speciální osvědčení.

Vybavení�s�transpondérem�RFID�(Memory�Motor)
Volitelně existuje možnost vybavení s transpondérem 
RFID (krátce: TAG) jako Memory-Motor, speciální zna-
čení MM podle EW-N 1002, list 13. Používá se trans-
pondér D14-TAGspecial ATEX (RFID System iID®2000, 
13.56 MHz vycházející z ISO 15693.

�Data�se�smí�v�místech�s�atmosférou�ohrože-
nou�nebezpečím�výbuchu�načítat�pouze�se�
čtečkou�schválenou�podle�RL�2014/34/EU�
(RL�94/9/EG).

Externí�zdroje�tepla�a�chlazení
Při existujících externích zdrojích tepla a chlazení 
nejsou nutná žádná dodatečná opatření, pokud nepře-
kračují teploty v místě instalace maximálně přípustnou 
teplotu chladiva. Je-li překračována, nebo dají-li se 
očekávat účinky na provozní teploty nebo na maximální 
povrchové teploty, musí být provedena odpovídající 
opatření k udržení a prokázání ochrany proti výbuchu.  
V případě pochybností se spojte s výrobcem.
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Preventivní�servis�a�opravy
Preventivní servis, opravy a změny na strojích s ochra-
nou proti výbuchu se v Německu provádějí se zohled-
něním Vyhlášky provozní bezpečnosti (BetrSichV), 
Vyhlášky o ochraně proti výbuchu (ExVO, 11.GSGV), 
bezpečnostních pokynů a popisů v obecných návodech 
k preventivnímu servisu. 
Mimo�Německo�musí�být�zohledněny�odpovídající�
lokální�předpisy!

Další upozornění ke zkouškám a údržbě elektrických 
zařízení, resp. k opravám a generálním opravám 
elektrických provozních prostředků jsou dány v IEC/
EN 60079-17 a IEC/EN 60079-19. Jako práce, které 
ovlivňují ochranu proti výbuchu platí např.
– opravy na vinutí statoru a na svorkách
– opravy na větracím systému
–  opravy na uložení a utěsnění motorů chráněných proti 

výbuchu (Ex 2D, 3D)
Tyto smí být prováděny pouze od servisního personálu 
VEM nebo od/v autorizovaných dílnách od kvalifikova-
ného personálu, který disponuje na základě vzdělání, 
zkušeností a instruktáže potřebnými vědomostmi.

U motorů chráněných proti výbuchu prachu závisí 
ochrana proti výbuchu prachu velmi silně na místních 
podmínkách. Z tohoto důvodu musí být motory v těchto 
místech pravidelně zkoušeny a servisovány.

Silné�vrstvy�prachu�vedou�kvůli�své�tepelné�
izolaci�ke�zvýšení�teploty�na�povrchu�moto-
ru.�Proto�musí�být�odpovídajícím�zabudová-
ním�a�trvalým�servisem�zabráněno,�pokud�
možno�tvorbě�nánosů�prachu�na�motorech�
nebo�dokonce�jejich�úplnému�zapadání.�

Uváděná povrchová teplota motoru je platná pouze teh-
dy, když nepřekračují nánosy prachu na motoru tloušťku 
5 mm. Zajištění těchto výchozích podmínek (druh pra-
chu, maximální tloušťka vrstvy atd.) musí být zaručeno. 
Motor se nesmí otevírat, dokud neuběhla dostatečně 
dlouhá doba, během níž může vnitřní teplota klesnou 
pod zápalné hodnoty. Pokud musí být motory otevřeny 
k provedení údržby nebo opravy, měly by být tyto práce 
prováděny pokud možno v bezprašném prostředí. 
Pokud to není možné, musí být vhodnými opatřeními 
zabráněno tomu, aby vnikl prach do skříně.
Při demontáži dbejte zvláště na to, aby nebyly poško-
zeny díly nutné pro těsnost konstrukce, jako těsnění, 
těsnící plochy a jiné.

Pečlivý a pravidelný preventivní servis, inspekce a 
revize jsou potřebné pro včasné rozeznání a odstranění 
eventuálních poruch dříve, než mohou způsobit násled-
né škody. Protože provozní poměry se nedají přesně 
definovat, mohou být udávány pouze obecné lhůty; za 
předpokladu bezporuchového provozu. Musí být vždy 
přizpůsobeny místním podmínkám (znečištění, zatížení 
atd.). Přitom je bezpodmínečně nutné zohlednit upozor-
nění norem EN 60079-17 a EN 60079-19. 
 

Nepřípustné�odchylky,�zjištěné�při�inspekci,�
musí�být�okamžitě�odstraněny.

Co�je�třeba�udělat? Časový�interval Lhůty
První inspekce Po cca 500 provozních hodinách nejpozději po ½ roce
Kontrola vzduchových kanálů a povrchu motoru podle místního stupně znečištění
Domazávání (volitelně) Viz typový, resp. mazací štítek
Hlavní inspekce cca 8 000 provozních hodin jednou ročně
Vypouštění kondenzační vody podle klimatických podmínek

První�inspekce
První inspekci proveďte po cca 500 provozních hodinách, ale nejpozději po půlroce.  
Přitom proveďte následující kontroly:

Opatření Za�chodu V�klidu
Kontrola dodržení elektrických parametrů X
Zkontrolujte, zda se nezhoršily klid a hlučnost běhu X
Zkontrolujte, že na ložiskách nejsou překračovány přípustné teploty X
Zkontrolujte, že vedení chladícího vzduchu není omezováno X X
Zkontrolujte, že se v základu nevyskytují žádné trhliny a propady X X
Zkontrolujte, že jsou všechny upevňovací šrouby elektrických a mechanických spojů pevně utažené X
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Opatření Za�chodu V�klidu
Kontrola dodržení elektrických parametrů X
Zkontrolujte, zda se nezhoršily klid a hlučnost běhu X
Zkontrolujte, že na ložiskách nejsou překračovány přípustné teploty X
Zkontrolujte, že vedení chladícího vzduchu není omezováno X X
Zkontrolujte, že se v základu nevyskytují žádné trhliny a propady X X
Zkontrolujte, že vyrovnání motoru leží v přípustných tolerancích X
Zkontrolujte, že jsou všechny upevňovací šrouby elektrických a mechanických spojů pevně utažené X
Zkontrolujte, že jsou izolační odpory vinutí dostatečně velké X
Zkontrolujte, že jsou všechna připojení napětí a uzemnění, jakož i stínění,  
řádně připojené a mají kontakt X

Zkontrolujte čistotu povrchu stroje a zkontrolujte, že na stroji není usazený prach,  
ve vrstvě silnější > 5 mm X

Inspekce�při�poruchách
Mimořádné provozní podmínky, jako např. přetížení 
nebo zkrat jsou poruchami, které stroj elektricky a 
mechanicky přetěžují. Mimořádné provozní podmínky 
mohou způsobit i přírodní katastrofy. Po poruchách 
tohoto druhu proveďte okamžitě inspekci.

Potřebné�lhůty�k�promazání�pro�valivá�
ložiska�se�odlišují�od�inspekčních�intervalů�a�
je�třeba�je�sledovat�odděleně!

Stroje mají do konstrukční velikosti 315 M standardně 
valivá ložiska s trvalou náplní maziva, od konstrukční 
velikosti 315 MX jsou vybaveny přípravkem k doma-
závání, který je možné objednat volitelně i pro menší 
velikosti. Údaje k uložení a mazaní najdete v obecném 
návodu k montáži, obsluze a servisu, resp. na typovém 
nebo mazacím štítku

Servisní�práce�(mimo�domazávání)�prováděj-
te�v�klidovém�stavu�stroje.
�Je�třeba�zajistit,�že�je�stroj�zabezpečen�proti�
zapnutí�a�označen�odpovídajícím�informač-
ním�štítkem.

Dále je třeba zohlednit bezpečnostní pokyny a předpisy 
preventivní ochrany zdraví příslušných výrobců při práci 
s oleji, mazivy a čistícími prostředky.
Zakryjte sousední součásti, které jsou pod napětím!
Je třeba zajistit, že pomocné proudové okruhy, např. 
klidové topení, jsou bez napětí.
U provedení s otvorem pro vypouštění kondenzující 
vody musí být výpustný šroub před jeho zpětným na-
šroubováním namazán vhodným těsnícím prostředkem 
(např. Epple 28)!
 
Provádění prací označte dodatečným štítkem s ozná-
mením opravy a následujícími údaji:
– Datum,
– provádějící firma,
– popřípadě druh opravy,
–  popřípadě označením úředně uznané osoby,  

způsobilé k provádění zkoušky ve smyslu BetrSichV.

Nejsou-li�práce�prováděny�výrobcem,�musí�
být�posléze�převzaty�úředně�uznanou�oso-
bou,�způsobilou�k�provádění�zkoušky�ve�
smyslu�BetrSichV.�Ta�o�tom�musí�vyhotovit�
písemné�potvrzení,�resp.�opatřit�stroj�svojí�
zkušební�nálepkou.�V�zahraničí�musí�být�
zohledněny�odpovídající�lokální�předpisy.

Lakování�a�impregnace�po�opravě�nebo�údržbě

Při�přelakování�motorů�s�ochranou�proti�
výbuchu�nebo�impregnaci�kompletního�
statoru�po�převinutí,�se�mohou�na�povrchu�
stroje�vytvořit�silnější�vrstvy�laku,�resp.�
pryskyřice.�Ty�mohou�vést�k�tvorbě�elektro-
statických�nábojů,�takže�může�při�vybití�
vzniknout�nebezpečí�výbuchu.�Stejně�tak�
mohou�vést�k�elektrostatickému�nabití�
povrchu,�resp.�součástek,�nabíjecí�procesy�
probíhající�v�blízkosti,�a�jejich�vybitím�může�
vzniknout�nebezpečí�výbuchu.�Proto�přitom�
musí�být�bezpodmínečně�dodržovány�
požadavky�podle�IEC/EN�60079-0:� 
„Přístroje�–�Obec.�požadavky“,�bod.�7.4�a�
TRBS�2153,�mimo�jiné:

omezením celkové tloušťky vrstvy laku a pryskyřice 
odpovídající skupině výbušnosti

– IIA, IIB: celková tloušťka vrstvy ≤ 2 mm
– IIC: celková tloušťka vrstvy ≤ 0,2 mm

omezením celkové tloušťky vrstvy laku a pryskyřice 
odpovídající skupině výbušnosti

–  IIA, IIB, IIC, III povrchový odpor ≤ 1GΩ u motorů 
skupin II a III

Průrazné napětí ≤ 4 kV pro skupinu výbušnosti III (pou-
ze prach, měřeno tloušťkou izolačního materiálu podle 
postupu popsaného v IEC 60243-1). 

Dále by měly být zohledněny požadavky normy IEC/EN 
60079-32: „Elektrostatická ohrožení“, zvláště Dodatek 
A: „Základy statické elektřiny“, Dodatek B: „Elektrosta-
tické výboje v mimořádných situacích“ a Dodatek C: 
„Hořlavost substancí“.

Hlavní�inspekce
První inspekci proveďte po cca 8000 provozních hodin, ale nejpozději po půlroce. Přitom proveďte následující kontroly:



Český

131208.2017 50229 01 50229 0108.2017

Náhradní�díly

S�výjimkou�normovaných,�běžně�prodáva-
ných�a�stejně�hodnotných�dílů�(např.�valivá�
ložiska),�smí�být�používány�pouze�originální�
náhradní�díly�(viz�seznam�náhradních�dílů);�
toto�platí�speciálně�také�pro�těsnění�a�
připojovací�díly.�Při�objednávání�náhradních�
dílů�jsou�nutné�následující�údaje:
–�Označení�náhradního�dílu
–�Typ�motoru
–�Číslo�motoru

Skladování
Při venkovním skladování nebo používání se doporuču-
je zastřešení nebo odpovídající zakrytí. Zabraňte dlou-
hodobému, přímému, intenzivnímu působení slunečního 
záření, deště, sněhu, ledu nebo prachu.

Dlouhodobé�skladování�(nad�12�měsíců)
Motory skladujte v uzavřených prostorách bez otřesů, 
v teplotách -20 až +40 °C a v atmosféře bez agresiv-
ních plynů, par, prachu a solí. Přednostně by měly být 
motory přepravovány a skladovány v originálním balení. 
Skladování a transport v poloze na krytu ventilátoru jsou 
nepřípustná. Nechráněné kovové povrchy, jako např. 
konce hřídelí a příruby, ošetřete dodatečně k protiko-
rozní úpravě ze závodu ještě dlouhodobou protikorozní 
ochranou. Pokud se motory kvůli okolním podmínkám 
rosí, proveďte opatření proti vlhkosti. Potom je nutné 
speciální balení ve vzduchotěsné, svařené fólii nebo 
balení v plastové fólii s látkami nasávajícími vlhkost. Do 
svorkovnice motoru vložte balíček s látkou nasávající 
vlhkost.
Pro transport používejte ve spojení s vhodnými vá-
zacími prostředky závěsné šrouby/závěsné karabiny 
motorů. Závěsné šrouby/závěsné karabiny jsou určeny 
pouze pro zvedání motorů bez dodatečných nástavbo-
vých dílů, jako základové desky, převodovky a jiných.
Motory se zesíleným uložením jsou dodávány s trans-
portní pojistkou. Transportní pojistku na konci hřídele 
odstraňte teprve při montáži motoru a před zapnutím.
Minimálně 1x ročně otočte hřídelí, aby byla vyloučena 
tvorba trvalých otlačení, způsobených dlouhodobým kli-
dovým stavem. Při dlouhodobém skladování se snižuje 
doba použití maziva (stárnutí). U otevřených ložisek 
doporučujeme 1x ročně kontrolu stavu maziva. Je-li 
viditelná tvorba oleje nebo znečištění maziva, vyměňte 
mazivo. Uzavřená ložiska (ZZ 2RS) musí být po sklado-
vání > 48 měsíců vyměněna.

Likvidace
Při likvidaci stroje musíte zohlednit platné národní 
předpisy.
Dále musíte zohlednit to, že oleje a maziva musí být 
likvidována podle Vyhlášky likvidace starého oleje. 
Nesmí být znečištěny rozpouštědly, čistidly zastudena a 
zbytky barev. 
Před recyklací by měly být jednotlivé látky roztříděny. 
Důležitými komponenty jsou šedá litina (skříň), ocel 
(hřídel, plechy statoru a rotoru, malé díly), hliník (rotor), 
měď (vinutí) a plasty (izolační materiály jako např. po-
lyamid, polypropylén atd.). Elektronické součástky jako 
desky s plošnými spoji (měnič, generátor impulzů atd.) 
se recyklují odděleně.

Zapojení�svorkovnic 

V�normálním�provedení�se�povrchově�
chlazené�motory�hodí�pro�oba�směry�otáče-
ní.�Výjimku�tvoří�2pólové�motory�od�kon-
strukční�velikosti�355�a�tiché�motory,�označe-
né�s�„G“�za�počtem�pólů.�Jsou�sériově�
vybaveny�s�ventilátory�závislými�na�směru�
otáčení.�Při�použití�ventilátorů,�závislých�na�
směru�otáčení�nebo�blokací�zpětného�chodu,�
je�na�krytu�ventilátoru�umístěna�šipka�směru�
otáčení.�

Svorky U1, V1, W1 na fázích L1, L2, L3 (v abecedním, 
resp. přirozeném pořadí) udávají vždy otáčení doprava. 
Je-li však stroj označen na typovém značení s „DL“, je 
už motor zapojen doleva. 
Směr otáčení se nechá otočit při přímém zapojení zá-
měnou dvou síťových vodičů na svorkovnici motoru. 

Změna�směru�otáčení�je�při�použití�ventiláto-
rů,�závislých�na�směru�otáčení�nebo�blokace�
zpětného�chodu,�nepřípustná.�

Pro stroj pouze s jedním koncem hřídele nebo dvěma 
konci hřídele různé tloušťky, platí jako smysl otáčení ten 
směr otáčení, který zjistí pozorovatel, když posuzuje 
čelní stranu jediného nebo silnějšího konce hřídele.

�U�každého�motoru�je�přiložený�závazný�plán�
připojení,�podle�kterého�musí�být�připojení�
provedeno.�Připojení�pomocných�obvodů�
musí�být�provedeno�stejně�tak�podle�přilože-
ného�dodatečného�plánu�připojení.

Upozornění�pro�kabelová�šroubení,�schválená�pro�
výbušné�prostředí
Rozvaděče jsou sériově vyráběné s metrickými závity 
podle EN 50262 nebo jako speciální provedení s NPT 
závity podle ANSI B1.20.1-1983. V expedičním stavu 
jsou uzavřeny šroubovými zátkami nebo ATEX schvále-
nými kabelovými šroubeními. 
Pro připojení stroje používejte výhradně průvlaky pro 
kabely a vodiče, provedené podle Směrnice 2014/34/EU 
(RL 94/9/EG) a odpovídající minimálnímu krytí  
IP 55, resp. krytí motoru. 
U motorů pro typ ochrany proti výbuchu pevný závěr „t“, 
které vyžadují krytí IP 6X, musí být průvlaky pro kabely 
a vodiče, jakož i šroubové zátky provedeny podle  
Směrnice 2014/34/EU (RL 94/9/EG) a vykazovat  
minimální krytí IP 65.

Všechny�nepoužité�kabelové�vstupy�uzavřete�
šroubovými�zátkami�schválenými�podle�
Směrnice�2014/34/EU�(RL�94/9/EG)�s�odpoví-
dajícím�minimálním�krytím.�U�již�použitých�
šroubových�zátek�prověřte�dodržení�těchto�
požadavků�a�popřípadě�je�vyměňte.

Údaje o typu závitu se nacházejí na provozním pro-
středku (typový štítek nebo rozvaděč).
Alternativně najdete údaje o závitech průvlaků, jejich 
počtu a pozici na rozměrovém výkresu motoru. Použí-
vají se, pokud není objednáno jinak, kabelová šroubení 
firmy Jacob. Pro tato šroubení dodržujte následující 
požadavky:
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Závit Art.�čís.
pro�průměr�kabelu 

 
[mm]

Číslo�klíče 
 

[mm]

Utahovací�moment� 
při�instalaci 

[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*) Fa. HAWKE International 54,5...65,3 95 20
M 80 x 1,5*) Fa. HAWKE International 67...73 106,4 20
M 90 x 1,5*) Fa. HAWKE International 67…77,6 115 20
M 100 x 1,5*) Fa. HAWKE International 75…91,6 127 20

*) Baseefa06ATEX0056X nebo IEC BAS 06.0013X.

Ex�EMV�mosazná�šroubení,�metrický�závit,�EU�Prohlášení�o�shodě�DMT�99�ATEX�E�016

Závit Art.�čís.
pro�průměr�kabelu 

 
[mm]

Číslo�klíče 
 

[mm]

Utahovací�moment� 
při�instalaci 

[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*) Fa. HAWKE International 54,5...65,3 95 20
M 80 x 1,5*) Fa. HAWKE International 67...73 106,4 20
M 90 x 1,5*) Fa. HAWKE International 67…77,6 115 20
M 100 x 1,5*) Fa. HAWKE International 75…91,6 127 20

*) Baseefa06ATEX0056X nebo IEC BAS 06.0013X.

Ex�mosazná�šroubení,�metrický�závit,�EU�Prohlášení�o�shodě�DMT�99�ATEX�E�016

Jsou-li používána kabelová šroubení nebo zátky jiných 
výrobců schválená podle Směrnice 2014/34/EU  
(RL 94/9/EG) (ATEX), tak musí být zohledněny údaje 
těchto výrobců.
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Výrobní�řady�(IE*-)K...�/�(IE*-)K8..�(Y2,�Y3)�/�(IE*-)W...�/�(IE*-)B...
Struktura�značení�přístroje

1) vodivý prach

NB 0637 …   IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH
IBExU Institut pro bezpečnostní techniku s.r.o.
Fuchsmühlenweg 7
09599 Freiberg (Germany)

Typ�přístroje�
IEC�

konstrukční�
velikost

EU NB

Skupina/
Kategorie/

G�(plyn)�nebo�
D�(prach)

Typ�ochrany�proti�výbuchu,�tepelná�třída,�úroveň�ochrany�přístroje

(IE
*-
)K
...
�5
6�
až
�4
00
�

(IE
*-
)W

...
�6
3�
až
�4
00

(IE
*-
)B
...
�8
0�
až
�4
00

(IE
*-
)K
8.
.�6
3�
až
�4
50
…
�(Y

2,
�Y
3)

0637  II 2G
Ex db IIC T3…T6, resp. Ex db IIC T3…T6 Gb nebo
Ex d IIC T3…T6, resp. Ex d IIC T3…T6 Gb 

0637  II 2G
Ex db eb IIC T3…T6, resp. Ex db eb IIC T3…T6 Gb nebo
Ex de IIC T3…T6, resp. Ex de IIC T3…T6 Gb

0637  II 2G
Ex db IIB+H2 T3…T6, resp. Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb nebo
Ex d IIB+H2 T3…T6, resp. Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb

0637  II 2G
Ex db eb IIB+H2 T3…T6, resp. Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb nebo
Ex de IIB+H2 T3…T6, resp. Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb

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

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

 II 3D Ex tc IIIB TX°C Dc, resp. 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, resp. Ex db IIC T3…T6 Gb nebo
Ex d IIC T3…T6, resp. Ex d IIC T3…T6 Gb 
nebo volitelně Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIC T3…T6, resp. Ex db eb IIC T3…T6 Gb nebo
Ex de IIC T3…T6, resp. Ex de IIC T3…T6 Gb
nebo volitelně Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db IIB+H2 T3…T6, resp. Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb nebo
Ex d IIB+H2 T3…T6, resp. Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb 
nebo volitelně Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIB+H2 T3…T6, resp. Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb nebo
Ex de IIB+H2 T3…T6, resp. Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb
nebo volitelně Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex eb IIC T1/T2, T3, resp. T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3, resp. T4)
nebo volitelně Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 3D

Ex eb IIC T1/T2, T3, resp. T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3, resp. T4 Gc)
nebo volitelně Ex tc IIIB TX°C Dc, resp. Ex tc IIIC TX°C Dc1)

0637
 II 2D

 II 3G

Ex tb IIIC TX°C Db nebo volitelně
Ex ec IIC T2, T3, resp. T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3, resp. T4 Gc)

 II 3G

 II 3D

Ex ec IIC T2, T3, resp. T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3, resp. T4 Gc)
nebo volitelně Ex tc IIIB TX°C Dc, resp. Ex tc IIIC TX°C Dc1)
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