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A sorozat megnevezését energiahatékony kivitelek esetén az IE*- 
jelölés egészíti ki, itt * =1, 2, 3 az EN/IEC 60034-30-1 szerint a 
hatásfokosztálynak felel meg (példa IE3-K11R 132S 4 Ex e IIC T3).

„e“ („eb“) típusú, fokozott biztonságú védelem
„n“ típusú védelem (fokozott biztonság „ec“) 
tokozás általi „t“ gyújtásvédelmi fokozat
(IE*-)K... és (IE*-) W..R gyártási sorozatok“
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Általános tudnivalók

 Figyelem: Szállítási, szerelési, üzembe 
helyezési, karbantartási és javítási munkák 
előtt el kell olvasni és figyelembe kell venni 
a szerelésre, használatra és karbantartásra 
vonatkozó dokumentumokat (SzHK), a 
kapcsolási rajzot, a kiegészítő kapcsolási 
rajzot és a biztonsági adatlapot!

Biztonsági előírások
Feltétlenül figyelembe kell venni a jelen üzemeltetési 
utasításban feltüntetett biztonsági előírásokat, baleset-
megelőzési előírásokat, irányelveket és a műszaki 
tudományok elismert szabályait! 
A biztonsági tudnivalók figyelmen kívül hagyása szemé-
lyek veszélyeztetéséhez és/vagy a gép rongálódásához 
vezethet.

Rendeltetésszerű használat
A jelen használati utasítás robbanás ellen védett 
villamos kisfeszültségű motorokra érvényes. Az IEC/
EN 60034-5 szerinti védettségi fokozat az 1-es és 2-es 
zónákban való használatra készült motorok esetén 
legalább IP 54-nek felel meg, a 22-es zónában legalább 
IP 55-nek, és a 21-es és 22-es zónában elektromosan 
vezető porral IP 65-nek. Kombinációk esetén mindig a 
megkövetelt legmagasabb védettségi fokozat érvényes. 
A védettségi fokozat mindig a motor típustábláján van 
megadva. Robbanásveszélyes területeken csak az en-
gedélyezett típusú védelemmel rendelkező elektromos 
gépek használhatóak.

II. készülékcsoportú, 2-es kategóriájú  
(hozzárendelt zónák: 1, 21),
ill. II. készülékcsoportú, 3-as kategóriájú 
(hozzárendelt zónák: 2, 22) villamos gépek.

Másmilyen vagy ezen túlmenő használat nem rendelte-
tésszerűnek minősül.
Olyan károkért és üzemzavarokért, amelyek hibás sze-
relésből, a jelen útmutató figyelmen kívül hagyásából 
vagy szakszerűtlen javítási munkákból erednek, nem 
vállalunk felelősséget.

Robbanásveszélyes területek
Azt, hogy a szabadban vagy zárt helyiségekben melyik 
területeket szükséges robbanásveszélyesnek tekinteni 
az idevonatkozó előírások vagy rendelkezések alapján, 
kizárólag az üzemeltetőnek vagy, amennyiben kétségek 
állnak fenn a robbanásveszélyes területek meghatáro-
zása tekintetében, az illetékes felügyeleti hatóságnak 
kell eldöntenie. A 99/92/EK – ATEX 153 „Munkavédelmi 
irányelvben“ (korábban ATEX 118a, ill. 137), vannak 
lefektetve az ilyen berendezések üzemeltetőinek köte-
lezettségei. A robbanás ellen védett termékek alapja a 
2014/34/EU (RL94/9/EK) irányelv. Itt van lefektetve a 
robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt 
felszerelésekre vonatkozó követelmények. Ezeket meg-
felelő szabványok (lásd lent) támasztják alá. 
Robbanás ellen védett villamos gépek, amelyekre ez az 
útmutató érvényes, az IEC/EN 60034 (VDE 0530), IEC/
EN 60079-0, IEC/EN 61241-0 sorozatok szabványainak 
megfelelően, és a megfelelő típusú védelemre érvényes 
szabványok IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-15, IEC/
EN 61241-1 és/vagy IEC/EN 60079-31 szerint vannak 
kivitelezve. Ezeket robbanásveszélyes területeken csak 
az illetékes felügyeleti hatóság rendelkezései szerint 
szabad üzembe helyezni.

A gyújtásvédelmi fokozat, a hőmérsékleti 
osztály, valamint a jellemzők 
a motor típustábláján olvashatók.

A jelen kiegészítő használati és karbantartási utasítás 
a szabványos motorok használati és karbantartási 
utasításával együtt érvényes, amely tartalmazza 
a csatlakoztatásra, szerelésre, használatra és 
karbantartásra vonatkozó alapvető meghatározásokat, 
valamint a pótalkatrészek listáját, továbbá a fent említett 
dokumentumokkal együtt.
Az SzHK megkönnyíti az üzemeltető számára a rob-
banás ellen védett villamos gép szakszerű szállítását, 
szerelését, üzembe helyezését és karbantartását.  
A gyártó nem tudja felügyelni a jelen útmutató betartá-
sát, valamint a villamos motor telepítésénél, üzemel-
tetésénél, használatánál és karbantartásánál fennálló 
feltételeket és alkalmazott módszereket. A szaksze-
rűtlen telepítés dologi károkhoz vezethet, és ennek 
következtében személyeket is veszélyeztethet. Ezért 
nem vállalunk semmifajta felelősséget olyan veszte-
ségekért, károkért vagy költségekért, amelyek hibás 
beszerelésből, szakszerűtlen üzemeltetésből valamint 
helytelen használatból és karbantartásból erednek vagy 
bármilyen módon azokkal összefüggésben állnak.
A rajzok és az ábrák egyszerűsített ábrázolások. 
Javítások és módosítások miatt lehetséges, hogy ezek 
részleteikben nem egyeznek meg a kiszállított géppel. 
Igyekszünk termékeinket folyamatosan továbbfejlesz-
teni. Ezért fenntartjuk a terméken, a műszaki adatokon 
vagy a szerelési, használati és karbantartási utasításon 
előzetes bejelentés nélkül történő változtatások jogát.  
A kivitelek, a műszaki adatok és az ábrák mindig csak a 
gyár írásbeli igazolása után kötelező érvényűek.

Szimbólumok
A jelen használati utasítás három szimbólumot használ, 
amelyek különösen fontos szakaszokra hívják fel a 
figyelmet:

A biztonságra és a jótállásra vonatkozó 
tudnivalók, a lehetséges személyi 
sérüléseket is beleértve.

Villamos feszültségre, életveszélyre hívja fel 
a figyelmet.
Arra utal, hogy kár keletkezhet a villamos 
gépben és/vagy a segédberendezésekben.

Ex kiegészítő jelzés a következő villamos 
gépekhez: II. készülékcsoport, 2-es kategória 
(1, 21 zóna), ill. II. készülékcsoport 3-as 
kategória (2, 22 zóna).
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–  II. készülékcsoport, 2-es kategória 
(hozzárendelt zónák: 1, 21)

Ebbe a kategóriába tartoznak a fokozott biztonság 
„e“ (eb) és nyomásálló tokozás „d“ („db“/“db eb“) 
védelmi típusú villamos gépek. Ebbe a csoportba 
továbbá az éghető porok által veszélyeztetett terü-
leteken történő felhasználásra készült, „tb“ tokozás 
általi gyújtásvédelemmel rendelkező villamos gépek 
vannak besorolva.

Jelölés az RL 2014/34/EU (RL 94/9/EK) 
vagy ТП ТС 012/2011 szerint Jelölés a következők szerint Jelölés a következők szerint

EU 
EAC

Sz.
NB

Csoport/
Kategória/

G (gáz) vagy
D (por)

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

és/vagy 
IEC 61241-0:2004/
EN 61241-0:2006

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

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

EN 60079-0:2012/A11:2013

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

Ex eb IIC T1/T2, T3 vagy T4 GbГБ08 1

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

Ex ec IIC T2, T3 vagy 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 vezetőképes por)

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, vezetőképes por)

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

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

Ex tb IIIC Tx°C DbГБ08 1
-

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

Ex tD A22 IP55 Tx°C 
(IP 65 vezetőképes por)

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, vezetőképes por)ГБ08 1

-

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

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

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

Ex tD A22 IP55 Tx°C
(IP 65 vezetőképes por)

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, vezetőképes por)ГБ08

–  II. készülékcsoport, 3-as kategória 
(hozzárendelt zónák: 2, 22)

Ebbe a kategóriába tartoznak az ”n” (fokozott biztonság 
„ec“) gyútjásvédelmi fokozatú villamos gépek, és az 
éghető porok által veszélyeztetett területeken történő 
felhasználásra készült, „tc“ tokozás általi gyújtásvéde-
lemmel rendelkező villamos gépek.

Amennyiben az engedély száma egy X-szel 
van kiegészítve, akkor fi gyelembe kell venni 
a mellékelt típusvizsgálati tanúsítványban 
megjelölt különleges meghatározásokat.

[Maximális felülethőmérséklet megadása esetén: 2-es zóna (gáz): A teljes felület, a forgórészeket és a 
tekercseléseket is beleértve, 21, 22 zóna esetén (por): Külső felület (burkolat, tengely)!]

Robbanás ellen védett motorok jelölése
QS tanúsítvány, kiállította: a 0637 számú bejelentett szervezet … IBExU Freiberg

 Dupla jelöléssel rendelkező motorok csak 
gáz- vagy por jelenléte miatt 
robbanásveszélyes térségekben történő 
használatra készültek. Hibrid keverékek 
esetén való használatukat külön kell 
vizsgálni és engedélyezni.

Általános tudnivalók frekvenciaátalakítón való 
üzemeltetéshez
Robbanás ellen védett háromfázisú motorok 
frekvenciaátalakítón való üzemeltetése csak akkor en-

gedélyezett, amennyiben a motorok erre a célra lettek 
gyártva, vizsgálva és engedélyezve, és külön jelöléssel 
vannak ellátva. Feltétlenül fi gyelembe kell venni a gyár-
tó idevonatkozó külön utasításait. 
A megfelelő frekvenciaátalakító kiválasztása vagy/és 
szűrők alkalmazása útján gondoskodni kell arról, hogy 
az impulzusfeszültség a motorkapcsokon ne lépje túl a 
legnagyobb megengedett értéket. 
Az egyes gyártási sorozatokhoz/opciókhoz a következő 
legnagyobb impulzusfeszültség értékek érvényesek:
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K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/W.1R/W.2R gyártási 
sorozatok
Kivitelezési méret 56-132T1)  Û ≤  1000 V
Kivitelezési méret 56-132T1) Sp.2945 Û ≤  1350 V 
Kivitelezési méret 132 [K20. 112] – 400 Û ≤  1350 V 

KU1./KU0./KU2./WU1R/WU2R2) gyártási sorozat
Kivitelezési méret 56-132T1) Sp.9382 Û ≤  1560 V 
Kivitelezési méret 132 [KU0. 112] – 400 Û ≤  1800 V 

KV1./KV4./KV0./KV2./WV1R/WV2R2) gyártási sorozat
Kivitelezési méret 132 [KV0., KV4. 112] – 400 Û ≤  2500 V 

1)  132T… tengelymagasság 132 VEM motors GmbH Thurm 
gyárból szállítva

2)  A K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/W.1R/W.2R gyártási 
sorozatok mögötte álló TU vagy TV jelzéssel való megjelölése 
bizonyos kivitelek esetén lehetséges.

Gondoskodni kell arról, hogy a motorkapcsokkal határos 
üzemi feszültség minden esetben megegyezzen a 
típustáblán feltüntetett adatokkal (a szűrőn keresztüli 
feszültségesést figyelembe kell venni!). Amennyiben 
a frekvenciaátalakítón, vezetékeken vagy esetleges 
fojtókon, ill. szűrőkön keresztüli feszültségesések okán 
a kapocsfeszültség a motoron kisebb mint a típustáblán 
feltüntetett névleges feszültség, akkor a sarokfrekvenci-
át egy lineáris feszültség/frekvencia hozzárendelésnek 
megfelelő kisebb értékre kell beállítani. Ezáltal egy 
kisebb lehetséges fordulatszám szabályozási tartomány 
adódik. 
A frekvenciaátalakítón történő üzemeltetés csakis a 
típustáblán feltüntetett üzemi pontokon belül megen-
gedett. A gép névleges áramának a névleges áram 
1,5-szöröséig történő rövid idejű túllépése legfeljebb 
1 percre megengedett egy 10 perces időközön belül. 
A feltüntetett maximális fordulatszámot, ill. frekvenciát 
semmilyen esetben sem szabad túllépni. 
A beépített termikus tekercsvédelem kiértékelésének 
egy a 2014/34/EU irányelvnek megfelelő, II (2) G robba-
násvédelmi jelzéssel ellátott kioldó egységen keresztül 
kell történnie.
A motorokat nem szabad csoportos hajtóműként 
üzemeltetni.

A frekvenciaátalakító felállításához és üzembe helye-
zéséhez feltétlenül követni kell a gyártó útmutatásait 
és használati utasítását. Tilos a típustáblán megadott 
minimális kapcsolási frekvencia alá lépni.

2-es kategóriájú készülékek frekvenciaátalakítón
A fokozott biztonság „e“ (új: „eb“) (EPL Gb), valamint to-
kozás általi „tb“ (EPL Db) gyújtásvédelmi fokozatokhoz 
EU típusvizsgálati tanúsítványok szükségesek, ame-
lyekben a frekvenciaátalakítón való üzemeltetés kifeje-
zetten engedélyezve lett. A motor, frekvenciaátalakító 
és védőberendezés rendszernek betartandó feltételei 
és paraméterezése az adott EU típusvizsgálati tanú-
sítványban, a hozzá tartozó EU megfelelőségi nyilat-
kozatban, a típustáblán, ill. az adatlapokon vannak 
feltüntetve.  

3-es kategóriájú készülékek frekvenciaátalakítón
Az „n“ (új: fokozott biztonság „ec“) (EPL Gc), valamint 
tokozás általi „tc“ (EPL Dc) gyújtásvédelmi fokozatokban 
azokat a motorokat, amelyeket a frekvenciaátalakító 
változó frekvenciával és/vagy feszültséggel táplál, a 
meghatározott frekvenciaátalakítóval vagy a kimeneti 
feszültség és áram specifikációja szempontjából össze-
hasonlítható frekvenciaátalakítóval együtt kell vizsgálni. 
A hőmérsékletosztályt választhatóan számítás alapján 
is meg lehet határozni. A szükséges paraméterek és 
feltételek a típustáblán és a motor dokumentációjában 
vannak feltüntetve.

Elektromágneses összeférhetőség
A motorok frekvenciaátalakítón történő üzemelteté-
se esetén, kiváltképpen beépített hidegvezetők és 
egyéb érzékelők esetén, az átalakító típusától füg-
gően zavarkibocsátások léphetnek fel. A motorból és 
frekvenciaátalakítóból álló hajtási rendszerre nézve 
kerülni kell az IEC/EN 61000-6-3 szerinti határértékek 
túllépését. A frekvenciaátalakító gyártójának az elekt-
romágneses összeférhetőségre vonatkozó tudnivalóit 
feltétlenül figyelembe kell venni. 

Hatékonysági osztályok
Robbanás ellen védett motorok esetén megengedett 
a hatékonysági szint (IE- osztály) IEC/EN 60034-30-1 
szabvány szerinti megadása a típustáblán. Az IE- osz-
tály és a névleges hatásfok vannak megadva. A motor 
hatásfokának megállapítása az IEC/EN 60034-2-1 
szerint 1 kW-ig közvetlen mérés útján (8.1.1 szakasz), 
> 1kW esetén az egyedi veszteség eljárás alkalma-
zásával és a fennmaradó veszteségekből származó 
kiegészítő veszteségek megállapítása útján (8.2.2.5.1 
szakasz) történik. A típus megnevezését a hatékonysági 
osztály jelölése elöl egészíti ki (például IE3-K11R 132 
S4…).ő

Felállítás és villamos csatlakoztatás
Szerelésnél és üzembe helyezésnél figyelembe kell 
venni a motorhoz mellékelt biztonsági tudnivalókat. A 
szerelési munkákat csak szakszemélyzet végezheti, 
aki szakképesítése, tapasztalata és betanítása alapján 
megfelelő ismeretekkel rendelkezik

– a biztonsági előírásokra,
– a baleset-megelőzési előírásokra,
–  az irányelvekre és a műszaki tudományok 

elismert szabályaira (pl. VDE rendeletek, 
szabványok) nézve.

A szakszemélyzetnek meg kell tudnia ítélni a rábízott 
munkákat, és fel kell ismernie és el kell kerülnie a lehet-
séges veszélyeket. A berendezés biztonságáért felelős 
személytől kell megbízást kapnia a szükséges munkák 
és tevékenységek elvégzésére.
Villamos berendezések létesítéshez robbanásveszélyes 
területeken Németországban többek között a következő 
előírások figyelembe vétele szükséges:
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–  BetrSichV –  „az üzembiztonságról szóló 
rendelet”

– TRBS –  „az üzembiztonságra vonatkozó 
szabályok”

– GefStoffV–  „veszélyes anyagokról szóló 
rendelet”

– IEC/EN 60079-14 –  
 „Robbanóképes közegek – 14. rész: Villamos 
berendezések tervezése, kiválasztása és 
szerelése”

Németország területén kívül figyelembe kell venni 
az idevonatkozó nemzeti előírásokat!

Saját ventilátor nélküli, nem szellőztetett motorok  
hűtése szabad hőáramlás útján, a motorházon bor-
dás hűtésén keresztül történik. A nem megengedett 
felmelegedéssel szembeni megfelelő biztonságot a 
teljesítmény csökkentése/a tekercselés hozzáigazítása 
biztosítja, ennek igazolása típusvizsgálat/benyújtás 
útján történik. A hőmérsékleti osztály és a megengedett 
üzemi hőmérséklet betartásához biztosítani kell a sza-
bad hőáramlást. Tilos a motorra motorházat szerelni.

Környezeti befolyások
A hűtőfolyadék megengedett hőmérséklete (környezeti 
hőmérséklet a felállítás helyén) az IEC/EN 60034-1 sze-
rint jelölés nélkül legfeljebb 40 °C/minimum -20 °C, és a 
megengedett felállítási magasság 1000 m középtenger-
szint felett (eltérő értékek a motor típustábláján vannak 
megjelölve és adott esetben külön vannak tanúsítva). 
Figyelembe kell venni, hogy a hűtőlevegő a levegő-
belépőnyílásokon akadálytalanul be és a levegő-kilépő-
nyílásokon szabadon ki tudjon áradni, a közvetlen 
ismételt beszívást el kell kerülni. A beszívó és kifúvó 
nyílásokat védeni kell eltömődésekkel és durvább porral 
szemben. Megfelelő intézkedések útján meg kell aka-
dályozni a szomszédos aggregátok távozó levegőjének 
közvetlen beszívását.
A szellőzőbúra levegőbevezetésének egy akadályhoz 
való minimális távolságát (Bl méret) feltétlenül be kell 
tartani.

Idegen testek és folyadékok a ventilátorba történő füg-
gőleges beesését vertikális tengelyhelyzettel rendelkező 
motoroknál a következőképpen kell megakadályozni:

Kivitelezési méret 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

Tengelyvég lefelé:
El kell látni a ventilátor védőburáját egy védőtetővel 
(kiszállítási állapot),
amely nagyobb, mint a levegő belépőnyílásai által leírt 
kör. Alternatív az üzemeltető is létrehozhatja az idegen 
testek és folyadékok beleesése elleni védelmet.

Tengelyvég felfelé:
Felfelé mutató tengellyel rendelkező típusok esetén az 
üzemeltetőnek magának kell idegen testek és víz be-
leesését meggátolni. Felfelé mutató tengelyvég esetén 
a víz vagy folyadékok behatolását a tengely mentén is 
meg kell akadályozni.

Felületi hűtésű motorok felállításánál továbbá figye-
lembe kell venni, hogy a kondenzvíz lefolyónyílásainak 
furatai a legmélyebb ponton legyenek. Zárt kondenzvíz 
lefolyónyílások esetén a csavarokat a kondenzvíz 
leeresztése után tömítőanyaggal ismét le kell zárni. Nyi-
tott kondenzvíz lyukak esetén kerülni kell a vízsugárral 
vagy vízhullámmal való közvetlen érintkezést. A csava-
rozás útján való rögzítés során keletkező túlfeszülések 
elkerülésre feltétlenül biztosítani kell a motorok teljesen 
sík alapzaton való gondos felállítását. Összekapcsolan-
dó gépek esetében ügyelni kell a pontos jusztírozásra. 
Lehetőség szerint rugalmas kapcsolóelemeket kell 
használni.

A motor csatlakoztatása
A csatlakoztatást szakembernek kell elvégeznie 
az érvényes biztonsági előírásoknak megfelelően. 
Német ország területén kívül az idevonatkozó  
nemzeti előírásokat kell alkalmazni!
Feltétlenül figyelembe kell venni a típustáblán 
feltüntetett adatokat!

 Hasonlítsa össze az áram típusát, a hálózati 
feszültséget és a frekvenciát! 
Vegye figyelembe a kapcsolást!
Vegye figyelembe a névleges áramot a  
védőkapcsoló beállításához!
Fokozott biztonság „e“ („eb“) 
gyújtásvédelmi fokozatú motorok esetén 
figyelembe kell venni a tE- időt és az IA/IN 
indítóáramot!
A motort a csatlakozó dobozzal szállított 
kapcsolási rajznak megfelelően kell  

csatlakoztatni!

A földeléshez típustól függően a burkolaton, ill. a 
karimás csapágypajzson található egy földelőkapocs. 
Minden motor rendelkezik ezen felül egy védővezető-
kapoccsal a csatlakozó doboz belsejében. Használatlan 
kábelcsavarzatokat a csatlakozó dobozban por és 
nedvesség elleni védelem céljából le kell zárni. Az 
elektromos csatlakozásra az általános biztonsági- 
és üzembe helyezési utasítások érvényesek. 
A kábelcsavarzatoknak vagy zárócsavaroknak 
robbanásveszélyes területen való alkalmazáshoz 
engedélyezve kell lenniük. A csavarzatok gyártója 
által meghatározott szerelési forgatónyomatékot, 
a tehermentesítés tömítési és kapocstartományait 
feltétlenül be kell tartani. A csatlakozóvezetékeket a DIN 
VDE 0100 szabványnak megfelelően a névleges áram és 
a berendezéstől függő feltételek figyelembe vétele mellett 
kell kiválasztani (pl. környezeti hőmérséklet, a huzalozás 
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módja stb. a DIN VDE 0298-nak illetve IEC/EN 60204-1-
nek megfelelően).

Magasabb mint 40 °C helyiséghőmérsékletek 
esetén legalább 90 °C megengedett üzemi 
hőmérséklettel rendelkező kábeleket kell 
használni. Ez olyan motorokra is érvényes, 
amelyek esetében az adatlap/az EU 
típusvizsgálati tanúsítvány melléklete a 
kábelkivezetésre vonatkozó speciális 
meghagyásokat tartalmaz.

A motorok csatlakoztatásánál különösen a csatlako-
zások gondos előállítására kell ügyelni a csatlakozó 
dobozban. A rögzítő csavarok csavaranyáit erőszak 
alkalmazása nélkül, szorosan meg kell húzni. 
A 2014/34/EU (RL 94/9/EK) irányelvnek megfelelő, 
hornyos csapokkal ellátott kapocstáblával rendelkező 
motorok esetében a motor csatlakoztatásához csak a 
DIN 46295 szabványnak megfelelő kábelsaruk alkal-
mazása megengedett. A kábelsaruk rögzítése integrált 
szorítógyűrűvel rendelkező szorítóanyákkal történik.  
A csatlakoztatáshoz alternatív megengedett egy tömör 

Kapocs-
doboz típus Kapocslap

IBmax QBmin QBmax Kapocstípus Csatlakozó  
csavarmenet

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

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

200 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Csapszeg/Hevederkapocs M8/2 x M6 -
KB 5130 Ex 118 35 Lefogó kapocs M6 -

400 AV KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Csapszeg/Hevederkapocs M8/2 x M6 -

400 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Csapszeg/hevederkapocs 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 Csapszeg/Csavarszorító M16/M12/M8 -
1000 A VEM KLP 1000 1000 70 2 x 240 Gyűjtősín M10 -
K1X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Csapszeg/Hevederkapocs M8/2 x M6 -
K2X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Csapszeg/Hevederkapocs M8/2 x M6 -
K1X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Csapszeg/Hevederkapocs M12/2 x M10 -
K2X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Csapszeg/Hevederkapocs M12/2 x M10 -

IBmax max. névleges áram    
QBmin/QBmax min./max. névleges átmérő
a  csatlakozó csap horonyszélessége (kapocslapok a DIN 22412 szabvány szerint)
MMeghúz csatlakozó csavarmenet maximális meghúzónyomatéka  
*)  6…10 mm2 tömör vezetékek egy eres csatlakoztatása esetén, a vezeték gyűrűvé hajlítva

Csatlakozó rendszer meghúzónyomatékai (DIN 46200 szabvány)

Csavarmenet Ø S10x1 S14x1,25 S18x1,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Kapocsfoglalat  
(kapocstábla/motor) - - - 1,5 2,5 4 7,5 12,5 - 15 -

Csapszeg 6 10 20 1,2 1,2 3 6 10 15,5 30 52

Csavarszorító 7,5 20

Lefogó-/ hevederkapocs - - - 1,2 1,2 3 - 10 - - -

körszelvényű huzal használata, amelynek átmérője 
megfelel a csatlakozó csap horonyszélességének.  
A vezetékek a csatlakozó dobozba való bevezetésénél 
gondoskodni kell arról, hogy a vezetékekre ne hasson 
húzóerő. A kapcsolódobozok belsejét tisztán kell tartani. 
A tömítéseknek sértetlennek kell lenniük és helyesen 
kell illeszkedniük. Üzemeltetés során a csatlakozó 
doboznak mindig zárva kell lennie.

Figyelem, üzemi hőmérsékleten levő kapcso-
lódobozokat tilos porrobbanás-veszélyes 
atmoszférában kinyitni.

(IE.-)KPR/KPER 56 - 132S..T motorok esetén rendelés-
re az AK16/5 típus külön kapcsolódobozként szállítható. 
Itt a szerelőnek rendelkeznie kell a szerelvények 
robbanásveszélyes területeken való kivitelezésére szóló 
engedéllyel, és a motor kapcsolási rajzát kell átültetnie. 
A kúszóáram- és légutak betartása a kapocsfoglalat 
(csatlakozólap) és a hidegvezető, ill. a fűtőszalag csat-
lakozásának előszerelése útján biztosított. 

Egy zárt alaplap 4 x M4 menetekkel 56 x 56 elrendezés-
ben/méretben, és az ezzel együtt kiszállított tömítések 
és szabványos alkatrészek használata biztosítják az 
IP55(66) védettségi fokozatot.

A csatlakozó dobozok áttekintése
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Axiális tengelytömítés (ATT)
(IE.-)K1.R 112 – 315, (IE.-)K4.R 355 – 400, (IE.-)W.1R 112 bis 315, (IE.-)W.2R 400 gyártási sorozatok

Tömítőanyag ATT Megeng. min. hűtőközeg hőmérséklet
FPM 80, FKM -25 °C
Szilikon -30 °C

Csatlakozó dobozokon, csapágypajzsokon és csapágyfedeleken található csavarok meghúzási nyomatékai  
(IE.-)K1.R 112 – 315, (IE.-)K4.R 355 – 400, (IE.-)W.1R 112 bis 315, (IE.-)W.2R 400 gyártási sorozatok

Csavarmenet Ø M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Csapágypajzsok - - 25 45 75 170 275
Csapágyfedelek 5 8 15 20 20 - -
Kapcsolódoboz - 4 7,5 12,5 - 20 -

Csatlakozó dobozokon, csapágypajzsokon és csapágyfedeleken található csavarok meghúzási nyomatékai  
(IE.-)KPER/O 63 – 132T, (IE.-)KPR/O 56 – 100 gyártási sorozatok

Típus Típus Csapágypajzs Rögzített csapágy fedél Kapcsolódoboz

(IE.-)KPER/O (IE.-)KPR/O DS NS DS NS ill. 
adapter Fedél

Csavarok/csavarok meghúzónyomatéka MA
63… 56…

valamennyi

M 4  
2,0 Nm

M 4  
2,0 Nm

M 4  
1,5 Nm  

(IE.-)KPR/O 
100 L esetén 

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

Axiális tengelytömítés (ATT)
(IE.-)KPER/O 63 – 132T, (IE.-)KPR/O 56 – 100 gyártási sorozatok

Tömítőanyag ATT Megeng. min. hűtőközeg hőmérséklet
FKM -20 °C

Fokozott biztonság „e“ („eb“) gyújtásvédelmi foko-
zatú motorok kivezetett kábellel (lapos, az 2014/34/
EU (RL 94/9/EK) irányelv szerint külön tanúsított 
csatlakozó dobozon keresztül való kivezetést is 
beleértve)

A kimenő kábel 4-, ill. 7-eres kivitelű az ügyfél igénye 
szerint.
Teljes kapcsolódoboz szállítása és a robbanás ellen 
védett térben történő csatlakoztatása esetén a követke-
ző tudnivalókat kell figyelembe venni:

1.  A kapcsolódobozt legalább az IP54 védettségi foko-
zat betartásával kell felszerelni.

2.  A megkövetelt légutak betartására a kapocsfoglalatot 
a megadott furatterv szerint kell rögzíteni.

3.  A motor belső földelővezetőjét (zöld/sárga) a rászorí-
tott kábelsaruval a földvezeték szorítókapcsa alá kell 
helyezni.

4.  A motor elvezetéseit (kábeleket) a kapocsfoglalat 
szögletes kábelsaruiba kell lágyforrasztani. Ügyelni 
kell az U1, V1, W1 (U2, V2, W2) helyes csatlakozá-
sokra.

Az aggregát szerelésénél ügyelni kell arra, hogy a mo-
tor típustábláján feltüntetett motorszám megegyezzen a 
csatlakozódoboz fedelére szegecselt tábla adataival.

Kapcsolódoboz tömítés

Tömítés Megeng. min. hűtőközeg hőmérséklet
Felületi tömítés, szilikon piros, 3 mm vastag

-40 °CSzilikon hab Ø 8 mm fehér
EPDM E 9566, 3 mm vastag *)
EPDM, fekete, 3mm vastag -30 °C *) csak kapcsolódoboz KA 05-13
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Védelmi intézkedések nem megengedett felmelege-
dés ellen
Ha a típusvizsgálati tanúsítvány, ill. a típustábla nem 
tartalmaz az üzemmódra és a tűrésekre vonatkozó más 
adatokat, akkor a villamos gépek folyamatos üzemelés-
hez és normál, nem gyakran visszatérő beindításokhoz 
készültek, amelyek során nem lép fel jelentős indítási 
felmelegedés. A motorokat kizárólag a teljesítménytáb-
lán megjelölt üzemmódban szabad üzemeltetni. Amen-
nyiben a típustáblán nincs feltüntetve az üzemmód, 
akkor a motorok csak S1 folyamatos üzemmódban 
üzemeltethetők.
Az IEC/EN 60034-1 (DIN VDE 0530, 1. rész) szabvány 
szerinti feszültség- és frekvenciahatárainak A tartomá-
nyát - feszültség ± 5 %, frekvencia ± 2 %, görbe alakja, 
hálózati szimmetria - be kell tartani ahhoz, hogy a 
felmelegedés a megengedett határokon belül maradjon. 
A B tartomány feszültséghatáraihoz készült motorok a 
típustáblán vannak megjelölve.

A névleges értékektől való nagyobb eltérések nem 
megengedett módon megnövelhetik a villamos gép 
felmelegedését, ezeket a teljesítménytáblán fel kell tün-
tetni. A motort indításkor védeni kell nem megengedett 
felmelegedés ellen, például egy motorvédő kapcsolóval, 
tehát egy a DIN VDE 0660 szabványnak megfelelő 
áramtól függően késleltetett védőkapcsolóval, vagy egy 
egyenértékű berendezéssel kell a nem megengedett 
felmelegedést minden fázisban megakadályozni. A 
védőberendezést a névleges áramhoz kell beállítani. 
Tekercseléseket háromszög-kapcsolásban oly módon 
kell védeni, hogy a kioldók vagy relék a tekercselések 
vezetékágaival sorosan legyenek kapcsolva. Ennek 
során a kioldó kiválasztásához és beállításához a 
vezetékág áramának névleges értékét, azaz a motor 
névleges áramának a 0,58-szorosát kell alapul venni. 
Amennyiben ilyen kapcsolás nem lehetséges, akkor 
megfelelő védőkapcsolókat, pl. fáziskiesés-felügyelettel, 
kell használni. Pólusváltható motorok esetén minden 
fordulatszám-fokozathoz áramtól függően késleltetett 
kioldókat vagy reléket kell betervezni, amelyeket egy-
mással szemben el kell reteszelni. 

Fokozott biztonság „e“ („eb“) gyújtásvédel-
mi fokozatban a beindítás is felügyelve van. 
Blokkolt forgórész esetén ezért a 
védőberendezésnek az adott 
hőmérsékletosztályra érvényes tE időn belül 
ki kell kapcsolnia.  
A követelmény akkor teljesül, ha a kioldási  
idő – ez a kioldási jelleggörbéből (kezdeti 
hőmérséklet 20 °C) olvasható le az IA/IN 
arányra nézve – nem nagyobb mint a 

megadott tE idő.

Fokozott biztonság „e“ („eb“) gyújtásvédelmi fokozatú 
villamos gépeket nehéz indításhoz (felfutási idő > 1,7 
x tE idő) a megfelelőség igazolásának adatai szerinti 
védelemmel kell ellátni, és kifejezett engedéllyel kell 
rendelkezniük ehhez a használathoz.

Termikus gépvédelem a tekercselés 
közvetlen hőmérsékletellenőrzése útján 
megengedett, amennyiben ez igazolva van 
és fel van tüntetve a teljesítménytáblán. Ez a 
DIN 44081 / 44082 szabványoknak megfelelő 
hőmérsékletérzékelőkből áll, amelyek II 
(2) G védettségi jelöléssel rendelkező kioldó 
műszerekkel összeköttetésben biztosítják a 
robbanásvédelmet. Átkapcsolható pólusú 
motorok esetében valamennyi fordulatszám-
fokozathoz elkülönített, kölcsönösen 
lereteszelt biztonsági berendezések 

szükségesek. 
 
Kiegészítő felszerelések
Robbanás ellen védett motorok opcionálisan kiegészítő 
felszerelésekkel is rendelkezhetnek. 

Kiegészítő termikus motorvédelem
Az állórész-tekercselés hőmérsékletének felügyeletére 
hőmérséklet-érzékelők (hidegvezető, KTY vagy PT100) 
lehetnek a motorban beépítve. Csatlakoztatásukra vagy 
a fő csatlakozó dobozban vagy a kiegészítő csatlakozó 
dobozokban a segédáramkörökhöz megfelelő segéd-
kapcsok találhatóak. Ezekre történik a csatlakoztatás a 
mellékelt kapcsolási rajz alapján.

Termikus motorvédelem teljes védelemként
A termikus tekercsvédelem alkalmazása teljes mo-
torvédelemként csak akkor megengedett, ha ez az 
üzemeltetés külön vizsgálva és egy említett szerv által 
ez tanúsítva lett. A típustáblán ebben az esetben a tE 
idő helyett a tA idő, valamint a következő szöveg van 
feltüntetve: 
 

„Üzemeltetés csak működésellenőrzött PTC 
kioldó műszerrel, II (2) G védettségi 
jelöléssel“.

Állófűtés
A fűtőszalagoknak meg kell felelniük a 2014/34/EU  
(RL 94/9/EK) irányelv követelményeinek. A fűtési 
teljesítmény és a bekötő feszültség a motor típustáb-
láján vannak feltüntetve. Csatlakoztatásukra vagy a 
fő csatlakozó dobozban vagy a kiegészítő csatlakozó 
dobozokban a segédáramkörökhöz megfelelő kapcsok 
találhatóak. Ezekre történik a csatlakoztatás a mellékelt 
kapcsolási rajz alapján. Az állófűtést csakis a motor  
leállítása után szabad bekapcsolni. Ezt a motor  
üzemelése során tilos bekapcsolni.

Külső szellőzőegység
A külső szellőzőegységeknek meg kell felelniük a 
2014/34/EU (RL 94/9/EK) irányelv követelményeinek. 
A főmotor működtetése során a külső szellőzőegység 
gondoskodik a hőveszteség elvezetéséről. A főmotor 
működtetése során a külső szellőzés motorját bekap-
csolva kell tartani. A főmotor kikapcsolása után biztosí-
tani kell a külső szellőzés hőmérséklettől függő további 
működését. 
Forgásiránytól függő külső szellőzőegységgel rendel-
kező motorok esetén feltétlenül ügyelni kell a forgás-
irányra (lásd a forgásirányt jelző nyilat). Csakis a gyártó 
által szállított külső szellőző aggregátok használhatók. A 
külső szellőzőegységet a csatlakozó dobozzal szállított, 
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érvényes kapcsolási rajznak megfelelően kell bekötni. 

Speciális kivitel kapcsolódoboz N-oldal
Ennél a speciális kivitelnél a csatlakozó doboz a szellő-
zőbúra előtt van a motor N-oldalán. Ehhez az állórész 
burkolata gyárilag meg lett fordítva. Speciális jelölés a 
típus megjelölésében: 
KNS…   56 - 132..T (VEM motors Thurm GmbH) 

gyártási méretekhez 
KN …   112 - 400 (VEM motors GmbH)  

gyártási méretekhez
2-es kategóriájú motorok esetén külön benyújtás 
szükséges.

Felszerelés RFID transzponderrel (memory motor)
Opcionálisan lehetőség van az RFID transzponderrel 
(röviden: TAG) való felszerelésre memory-motorként, 
speciális jelölés MM az EW-N 1002, Bl. 13. szerint. Ez a 
következő transzponder alkalmazásával történik: 
D14-TAGspecial ATEX (RFID rendszer iID®2000,  
13.56 MHz az ISO 15693 szerint).

 Az adatok kiolvasása robbanásveszélyes 
atmoszférával rendelkező területeket csak 
egy az RL 2014/34/EU (RL 94/9/EK) szerint 
jóváhagyott olvasókészülékkel 
engedélyezett.

Külső hő- és hidegforrások
Meglévő külső hő- és hidegforrások esetében nem 
szükségesek kiegészítő intézkedések, ha a hőmér-
sékletek a beépítés helyén nem lépik túl a maximális 
megengedett hűtőközeg-hőmérsékletet. A hőmérséklet 
túllépése esetén, vagy ha az üzemhőmérséklet vagy a 
maximális felületi hőmérséklet túllépése várható, akkor 
megfelelő intézkedéseket kell foganatosítani a robba-
násvédelem fenntartására és igazolására. Kétséges 
esetben a gyártóhoz kell fordulni.

Karbantartás és javítás
Karbantartási és javítási munkákat, valamint változ-
tatásokat a robbanás ellen védett gépeken Német-
országban az üzembiztonságról szóló német rendelet 
(BetrSichV), a robbanásvédelemről szóló német ren-
delet (ExVO, 11.GSGV) és az általános karbantartási 
útmutató biztonsági tudnivalói és leírásai figyelembe 
vétele mellett kell végezni. 
Németország területén kívül figyelembe kell venni 
az idevonatkozó nemzeti előírásokat!

Elektromos berendezések átvizsgálására és karban-
tartására, illetve elektromos felszerelések javítására 
és karbantartására vonatkozó további tudnivalókat az 
EN 60079-17 és az IEC 60079-19 szabványok tartal-
mazzák. A robbanásvédelmet befolyásoló munkáknak 
számítanak például
– javítások az állórész-tekercselésen és a kapcsokon
– javítási munkák a szellőztetőrendszeren
–  javítási munkák porrobbanás ellen védett motorok 

csapágyazásán és tömítésén (Ex 2D, 3D)
Ezeket a munkákat csak a VEM cég szervizszemélyze-
te vagy felhatalmazott műhelyek szakképzett személy-
zete végezheti, akik szakmai képesítésük, tapasztalatuk 
és betanításuk alapján rendelkeznek a megfelelő 

ismeretekkel.

Porrobbanás ellen védett motorok esetén a 
porrobbanás elleni védelem nagyon erősen függ a 
helyi feltételektől. Ebből az okból ezeken a területeken 
rendszeresen el kell végezni a motorok ellenőrzését és 
karbantartását.

Vastag porrétegek a hőszigetelés miatt a 
hőmérséklet növekedéséhez vezetnek
a motor felületén. Ezért megfelelő beépítés 
és folyamatos karbantartás útján lehetőség 
szerint kerülni kell a porlerakódások 
a motorokon, vagy akár azok teljes 
beporozódását. 

A motor megadott felületi hőmérséklete csak akkor 
érvényes, ha a motoron levő porlerakódások
nem lépik túl az 5 mm vastagságot. Ezeket a felté-
teleket (a por típusa, maximális rétegvastagság stb.) 
biztosítani kell. Tilos a motort kinyitni, amíg nem telt el 
elég idő ahhoz, hogy a belső hőmérsékletek már nem 
gyújtóképes értékekre csökkenjenek. Ha a motorokat 
fenntartási vagy helyreállítási munkák céljából ki kell 
nyitni, akkor ezeket a munkákat lehetőség szerint egy 
pormentes helyiségben kell végezni. Amennyiben ez 
nem lehetséges, akkor megfelelő intézkedések útján 
meg kell akadályozni, hogy por hatolhasson a burko-
latba.
Leszerelésnél kiváltképpen arra kell ügyelni, hogy a 
szerkezeti szempontból szükséges alkatrészek mint 
tömítések, sima felületek stb. tömítettsége ne sérüljön 
meg.

Az esetleges zavarok idejekorán való felismeréséhez és 
elhárításához feltétlenül szükséges a gondos és rend-
szeres karbantartás, ellenőrzés és átvizsgálás, mielőtt 
következményes károk lépnek fel. Mivel az üzemeltetési 
feltételek nem határozhatóak meg precízen, így csak ál-
talános, zavarmentes üzemi feltételek mellett érvényes 
határidők megjelölése lehetséges. Ezeket mindig a helyi 
körülményekhez (szennyeződés, terhelés, stb.) kell 
igazítani. Ennek során feltétlenül figyelembe kell venni 
az EN 60079-17 és EN 60079-19 szabványokat.

Az átvizsgálások során megállapított nem 
megengedett eltéréseket haladéktalanul el 
kell hárítani.
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Fő átvizsgálás
Az első átvizsgálást kb. 8 000 üzemóra, azonban legkésőbb egy év után végezze el.  
Ennek során a következő ellenőrzéseket hajtsa végre:

Intézkedés Menet 
közben

Nyugalmi 
állapotban

A villamos jellemzők betartásának ellenőrzése X
Ellenőrizze, hogy romlott-e az egyenletes járás és a menetzaj X
Ellenőrizze, hogy nem lépik-e túl a megengedett hőmérsékleteket a csapágyakon X
Ellenőrizze, hogy nincs-e akadályoztatva a hűtőlevegő vezetése. X X
Ellenőrizze, hogy nem léptek-e fel repedések és süllyedések az alapzatban X X
Ellenőrizze, hogy a motor beigazítása a megengedett tűréseken belül legyen X
Ellenőrizze, hogy a villamos és a mechanikai csatlakozások valamennyi rögzítő csavarja szorosan 
meg van húzva X

Ellenőrizze, hogy a tekercselés szigetelési ellenállásai megfelelők legyenek X
Ellenőrizze, hogy minden potenciál- és földelő csatlakozás, valamint árnyékoló betét helyesen legyen 
csatlakoztatva és szabályosan érintkezzen. X

Ellenőrizze a gép felületének tisztaságát és azt, hogy ne legyenek vastagabb mint > 5 mm  
porlerakódások X

Ellenőrzés zavarok esetén
Különleges üzemi feltételek, mint pl. túlterhelés vagy  
rövidzárlat olyan zavarok, amelyek villamosan és me-
chanikusan túlterhelik a gépet. Természeti katasztrófák is 
kiválthatnak különleges üzemi feltételeket. Ilyen zavarok 
után haladéktalanul végezze el a gép fő átvizsgálását.

A gördülőcsapágyak szükséges kenési 
határideje eltér az átvizsgálási 
intervallumoktól, ezeket külön figyelembe 
kell venni!

A gépek 315 M kivitelezési méretig szabványosan 
állandó zsírzással ellátott gördülőcsapágyakkal 
rendelkeznek, 315 MX kivitelezési mérettől pedig 
utánzsírzó berendezéssel vannak ellátva, amely az alsó 
kivetelezési méretekhez opcionálisan szintén rendel-
kezésre áll. A csapágyazásra és a kenésre vonatkozó 
adatok az általános szerelési-, használati és karban-
tartási utasításban, illetve a típus- vagy a zsírzó táblán 
vannak feltüntetve.

A karbantartási munkákat (az utánzsírzási 
munkák kivételével) csak a gép nyugalmi 
állapotában kell elvégezni.
Biztosítani kell a gépet bekapcsolással 
szemben, és egy megfelelő tájékoztató 

táblával kell megjelölni. 
Olajak, kenőanyagok és tisztítószerek használatánál 
figyelembe kell venni a megfelelő gyártók biztonsági 
tudnivalóit és baleset-megelőzési előírásait!
A szomszédos, feszültség alatt álló részeket le kell 
fedni!
Biztosítani kell, hogy a segédáramkörök, pl. állófűtés 
feszültségmentesre legyenek kapcsolva.
Kondenzvíz-lefolyónyílással rendelkező kivitel esetén 
a leeresztő csavart az ismételt lezárás előtt megfelelő 
tömítőanyaggal (pl. Epple 28) kell bekenni!
 
A munkákat egy kiegészítő javítási táblával kell megje-
lölni a következő adatok feltüntetésével:
– dátum,
– kivitelező cég,
– adott esetben a javítás jellege,
–  adott esetben a hivatalosan elismert, vizsgálatra 

képesített személy jelölése az üzembiztonságról szóló 
német rendelet (BetrSichV) értelmében.

Mi a teendő? Időköz Határidők
Első átvizsgálás kb. 500 üzemóra után legkésőbb ½ év elteltével
A motor légútjainak és felületének ellenőrzése a helyi szennyezettség fokától függően
Utánzsírzás (opció) Lásd a típus-, ill. zsírzó táblán
Fő átvizsgálás kb. 8 000 üzemóra évente egyszer
Kondenzvíz leeresztése: a klimatikus viszonyoktól függően

Első átvizsgálás
Az első átvizsgálást kb. 500 üzemóra, azonban legkésőbb fél év után végezze el.  
Ennek során a következő ellenőrzéseket hajtsa végre:

Intézkedés Menet 
közben

Nyugalmi 
állapotban

A villamos jellemzők betartásának ellenőrzése X
Ellenőrizze, hogy romlott-e az egyenletes járás és a menetzaj X
Ellenőrizze, hogy nem lépik-e túl a megengedett hőmérsékleteket a csapágyakon X
Ellenőrizze, hogy nincs-e akadályoztatva a hűtőlevegő vezetése. X X
Ellenőrizze, hogy nem léptek-e fel repedések és süllyedések az alapzatban X X
Ellenőrizze, hogy a villamos és a mechanikai csatlakozások valamennyi rögzítő csavarja szorosan 
meg van húzva X
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 Amennyiben nem a gyártó végzi a munkákat, 
akkor ezeket egy az üzembiztonságról szóló 
német rendelet (BetrSichV) értelmében 
hivatalosan elismert, vizsgálatra képesített 
személynek kell műszakilag átvennie. A 
szakértőnek erről egy írásbeli igazolást kell 
kiállítania, ill. el kell látnia a gépet az 
ellenőrzést igazoló jelével. Külföldön 
figyelembe kell venni az idevonatkozó 
nemzeti előírásokat.

Lakkozás és impregnálás javítási vagy helyreállítási 
munkák után

Robbanás ellen védett motorok utólagos 
lakkozása vagy egy teljes állórész 
újratekercselés miatti impregnálása után 
vastagabb lakk-, ill. gyantarétegek 
keletkezhetnek a gép felületén. Ezek 
elektrosztatikus feltöltődésekhez 
vezethetnek, így kisüléskor robbanásveszély 
áll fenn. Feltöltési folyamatok a közelben 
szintén a felület, ill. a felület részeinek 
elektrosztatikus feltöltődéséhez vezethetnek, 
így kisülés miatt robbanásveszély 
keletkezhet. Az IEC/EN 60079-0 szabvány: 
„Gyártmányok – Általános követelmények“ 
7.4-es pontját és a TRBS 2153 
(üzembiztonságra vonatkozó műszaki 
szabályok) előírásait ezért feltétlenül be kell 

tartani, többek között a következő intézkedések 
útján:

A lakk-, ill. gyantaréteg teljes vastagságának korlátozá-
sa a robbanásosztály szerint a következő értékekre

– IIA, IIB: teljes rétegvastagság ≤ 2 mm
– IIC: teljes rétegvastagság ≤ 0,2 mm

A felhasznált lakk vagy gyanta felületi ellenállásának 
korlátozása a következő értékekre

–  IIA, IIB, IIC, III felületi ellenállás ≤ 1GΩ II-es és III-as 
csoportú motorok esetén

Átütési feszültség ≤ 4 kV III-as robbanáscsoport esetén 
(csak por, a szigetelő anyag vastagságán keresztül 
mérve, az IEC 60243-1 szabványban leírt eljárás 
szerint). 

Továbbá figyelembe kell venni a IEC/EN 60079-32: 
„Elektrosztatikai veszélyek“, kiváltképpen az A mel-
léklet: „A statikus elektromosság alapjai“, B melléklet: 

„Elektrosztatikai kisülések különleges helyzetekben“ és 
C:melléklet „Anyagok éghetősége“ magyarázatait.

Pótalkatrészek

Szabványosított, kereskedelmi forgalomban 
levő és egyenértékű alkatrészek (pl. 
gördülőcsapágyak) kivételével csakis eredeti 
alkatrészek (lásd a pótalkatrészlistában) 
használhatók, ez kiváltképpen tömítésekre 
és csatlakozó alkatrészekre is érvényes. 
Pót alkatrészek rendelése esetében a 
következő adatok szükségesek:
– Pótalkatrész megnevezése
– Motortípus
– Motorszám

Tárolás
Kültéri tárolás vagy használat esetén egy felépítmény 
vagy egy megfelelő borítás javasolt. Kerülni kell a köz-
vetlen, intenzív napsugárzás, eső, hó, jég vagy por általi 
hosszan tartó behatást.

Hosszú idejű tárolás (12 hónapnál tovább)
A hosszú idejű tárolást rázkódásmentes módon, zárt és 
száraz helyiségekben, -20 és +40 °C közötti hőmérsék-
leten, és agresszív gázoktól, gőzöktől, poroktól és sók-
tól mentes atmoszférában kell végezni. A motorokat le-
hetőség szerint az eredeti csomagolásban kell szállítani 
és tárolni. A szellőzőburákon történő tárolás és szállítás 
nem megengedett. A nem védett fém felületeket, mint 
a tengelyvégeket vagy karimákat, az ideiglenes gyári 
korrózióvédelmet kiegészítően el kell látni tartós hatású 
korrózió elleni védelemmel. Ha a motorok a környe-
zeti feltételek mellett bepárásodnak, akkor megfelelő 
intézkedéseket kell tenni a nedvesség elleni védelem 
érdekében. Ekkor speciális csomagolás szükséges 
légmentesen hegesztett fóliával, vagy nedvességfel-
vevő anyagokat tartalmazó műanyag fóliacsomagolás. 
A motorok kapcsolódobozaiban egy nedvességfelvevő 
anyag csomagjait kell elhelyezni.
Szállításhoz a motorok gyűrűs fejű csavarjait/tehertartó 
bakjait kell használni a megfelelő rögzítő eszközökkel. 
A gyűrűs fejű csavarok/tehertartó bakok a motorok 
megemelésére szolgálnak kiegészítő ráépítések, mint 
alaplapok, hajtóművek stb. nélkül.
Megerősített csapágyazással felszerelt motorok szál-
lításrögzítővel kerülnek kiszállításra. A tengelyvégen 
található szállításrögzítőt csak a motor szerelésénél és 
a bekapcsolás előtt kell eltávolítani.
Legalább évente 1-szer forgassa el a tengelyeket 
annak érdekében, hogy ne keletkezzenek tartós nyu-
galmi helyzetet mutató jelölések. Hosszabb raktározási 
idők esetén a csapágyak zsírhasználati ideje csökken 
(elöregedés). Nyitott csapágyak esetén javasolt a zsír 
állapotát évente 1x ellenőrizni. Amennyiben a zsír olaj-
leválasztása vagy szennyeződése ismerhető fel, akkor 
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Deutsch

ki kell cserélni a zsírt. Zárt csapágyakat (ZZ 2RS) > 48 
hónap raktározási idő után ki kell cserélni.

Megsemmisítés
A gépek megsemmisítésénél figyelembe kell venni az 
érvényes nemzeti előírásokat.
Továbbá figyelembe kell venni, hogy az olajok és a zsí-
rok megsemmisítése a fáradt olajról szóló idevonatkozó 
rendeletnek megfelelően történjen. Ezek ne legyenek 
oldószerekkel, hideg tisztítószerekkel és lakkmaradé-
kokkal szennyezettek. 
A további felhasználás előtt szét kell választani az 
egyes nyersanyagokat. Fontos összetevők a szürke-
öntvény (tok), acél (tengely, állók- és forgólemez, apró 
alkatrészek), alumínium (forgórész), vörösréz (teker-
cselések) és műanyagok (szigetelőanyagok mint pl. 
poliamid, polipropilén stb.). Az elektronikus beépített 
alkatrészek mint nyomtatott áramköri kártyák (átalakító, 
adó, stb.) feldolgozása külön történik.

Kapocstábla kapcsolások 

Standard kivitelben a felületi hűtéssel ellátott 
motorok mindkét forgásirányhoz 
használhatók. Kivételt képeznek a 2-pólusú 
motorok 355-ös kivitelezési méretig és a 
zajszegény motorok, amelyek „G“-vel 
vannak megjelölve a pólusszám mögött. 
Ezek szériaszerűen a forgásiránytól függő 
ventilátorral vannak kivitelezve. 
Forgásiránytól függő ventilátorok vagy 
visszafutásgátlók használata esetén a 
szellőzőburán egy forgásirányt jelző nyíl van 
elhelyezve.  

Az U1, V1, W1 kapcsok az L1, L2, L3 fázisokon (be-
tűrendes, ill. természetes egymás utáni sorrendben) 
mindig jobbmenetet eredményeznek. Amennyiben 
a gép „DL“ jelöléssel van ellátva, akkor a motor már 
balmenetre van kapcsolva. 
A forgásirány közvetlen bekapcsolás esetén két hálózati 
vezető felcserélésével a motor kapocstábláján megfor-
dítható. 

Visszafutásgátlóval és/vagy forgásiránytól 
függő ventilátorral felszerelt kivitel esetén  
nem megengedett a forgásirány módosítása.  

Csak egy tengelyvéggel, vagy két különböző vastag-
ságú tengelyvéggel rendelkező motorok esetében a 
forgási irány megállapításához a forgórész azon irányú 

forgása mérvadó, amelyet egy megfigyelő meg tud 
állapítani, ha az egyetlen, vagy a vastagabb tengelyvég 
homlokfelületét figyeli.

 Minden motorhoz mellékelve van egy 
kötelező érvényű kapcsolási rajz, a 
csatlakoztatást ennek megfelelően kell 
elvégezni. A segédáramkörök 
csatlakoztatását a szintén mellékelt 
kiegészítő kapocsterv szerint kell végezni.

Az robbanál elleni védelemhez engedélyezett 
kábelcsavarzatokra vonatkozó tudnivalók
A csatlakozó dobozok szériaszerűen az EN 50262 
szerinti metrikus menetfuratokkal vagy különleges 
kivitelben az ANSI B1.20.1-1983 szerinti NPT menetes 
furatokkal rendelkeznek. Kiszállítási állapotban ezek 
záródugókkal vagy ATEX tanúsítvánnyal rendelkező 
kábelcsavarzatokkal vannak lezárva. 
A gép csatlakoztatására kizárólag a 2014/34/EU  
(RL 94/9/EK) irányelv szerint kivitelezett, legalább IP 55, 
ill. a motor védettségi fokozatának megfelelő védettségi 
fokozattal rendelkező kábel- és vezetékbemeneteket 
kell használni. 
Tokozás által védett „t“ gyújtásvédelmi fokozatú moto-
roknál, amelyek az IP 6X védettségi fokozatot követelik 
meg, a kábel- és vezetékbemeneteket, valamint a 
záródugókat a 2014/34/EU (RL 94/9/EK) irányelvnek 
megfelelően és legalább IP 65 védettséggel kell kivite-
lezni.

Valamennyi nem használt kábelbevezető 
nyílást a 2014/34/EU (RL 94/9/EK) irányelv 
szerinti engedéllyel rendelkező és a 
minimális védettségi fokozatnak megfelelő 
záródugókkal kell lezárni. Már meglevő 
záródugókat a fenti meghatározások 
betartása szempontjából ellenőrizni kell, és 
ezeket adott esetben ki kell cserélni.

A csavarmenet típusának megjelölése a berendezésen 
történik (típustábla vagy csatlakozódoboz).
A bevezető csavarmenetekre, ezek darabszámára és 
pozíciójára vonatkozó utalások alternatív a motor mé-
retábráján találhatóak. Amennyiben nem lett másként 
megrendelve, a Jacob cég kábelcsavarzatai kerülnek 
alkalmazásra. Ezekre a csavarzatokra nézve a követke-
ző előírásokat kell betartani:
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Magyar

Csavarmenet Cikkszám A köv. kábelátmérőhöz 
[mm]

Kulcsméret 
[mm]

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

*) Baseefa06ATEX0056X vagy IEC BAS 06.0013X.

Ex-EMV sárgaréz csavarzat, metrikus csavarmenet, EK megfelelőségi nyilatkozat DMT 99 ATEX E 016

Csavarmenet Cikkszám A köv. kábelátmérőhöz 
[mm]

Kulcsméret 
[mm]

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

*) Baseefa06ATEX0056X vagy IEC BAS 06.0013X.

Ex sárgaréz csavarzat, metrikus csavarmenet, EK megfelelőségi nyilatkozat DMT 99 ATEX E 016

Más gyártóktól származó, a 2014/34/EU (RL 94/9/EK) 
(ATEX) megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező  
kábel csavarzatok vagy záródugók használata esetén 
ezek gyártóinak adatait kell figyelembe venni.
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Csavarmenet Cikkszám A köv. kábelátmérőhöz 
[mm]

Kulcsméret 
[mm]

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

*) Baseefa06ATEX0056X vagy IEC BAS 06.0013X.

EU megfelelőségi nyilatkozat
(a 2014/34/EU irányelv szerint)
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EU megfelelőségi nyilatkozat
(a 2014/34/EU irányelv szerint)

Gyártási sorozatok (IE*-)K... / (IE*-)K8.. (Y2, Y3) / (IE*-)W... / (IE*-)B...
A készülék megjelölésének felépítése

1) vezetőképes por

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

Készüléktípus 
IEC kivitelezé-

si méret
EU NB

Csoport/
Kategória/

G (gáz) vagy
D (por)

Védelem típusa, hőmérsékleti osztály, készülékek védelmi szintje
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3)

0637  II 2G
Ex db IIC T3…T6 ill. Ex db IIC T3…T6 Gb vagy
Ex d IIC T3…T6 ill. Ex d IIC T3…T6 Gb 

0637  II 2G
Ex db eb IIC T3…T6 ill. Ex db eb IIC T3…T6 Gb vagy
Ex de IIC T3…T6 ill. Ex de IIC T3…T6 Gb

0637  II 2G
Ex db IIB+H2 T3…T6 ill. Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb vagy
Ex d IIB+H2 T3…T6 ill. Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb

0637  II 2G
Ex db eb IIB+H2 T3…T6 ill. Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb vagy
Ex de IIB+H2 T3…T6 ill. Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb

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

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

 II 3D Ex tc IIIB TX°C Dc ill. 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 ill. Ex db IIC T3…T6 Gb vagy
Ex d IIC T3…T6 ill. Ex d IIC T3…T6 Gb 
vagy választás szerint Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIC T3…T6 ill. Ex db eb IIC T3…T6 Gb vagy
Ex de IIC T3…T6 ill. Ex de IIC T3…T6 Gb
vagy választás szerint Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db IIB+H2 T3…T6 ill. Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb vagy
Ex d IIB+H2 T3…T6 ill. Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb 
vagy választás szerint Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIB+H2 T3…T6 ill. Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb vagy
Ex de IIB+H2 T3…T6 ill. Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb
vagy választás szerint Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex eb IIC T1/T2, T3 ill. T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 ill. T4)
vagy választás szerint Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 3D

Ex eb IIC T1/T2, T3 ill. T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 ill. T4 Gc)
vagy választás szerint Ex tc IIIB TX°C Dc ill. Ex tc IIIC TX°C Dc1)

0637
 II 2D

 II 3G

Ex tb IIIC TX°C Db vagy választás szerint
Ex ec IIC T2, T3 ill. T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 ill. T4 Gc)

 II 3G

 II 3D

Ex ec IIC T2, T3 ill. T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 ill. T4 Gc)
vagy választás szerint Ex tc IIIB TX°C Dc ill. Ex tc IIIC TX°C Dc1)
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