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Energiją taupančių modelių serija ženklinama papildomu 
kodu IE*-, kai * = 1, 2, 3 atitinka EN/IEC 60034-30-1 
efektyvumo klasę (pavyzdžiui, IE3-K11R 132S 4 Ex e IIC T3).

Padidintos saugos atsparumo sprogimui tipas „e“ („eb“), Atsparumo sprogimui tipas „n“ (padidinta sauga „ec“) 
Korpusu užtikrinama atsparumo sprogimui tipo apsauga „t“, Serijos (IE*-)K... ir (IE*-)W..R“
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Bendroji informacija

�Dėmesio:�prieš�transportavimą,�montavimą,�
paleidimą�į�eksploataciją,�techninės�
priežiūros�darbus�ir�remontą�perskaitykite�
ir�laikykitės�montavimo,�eksploatavimo�
ir�techninės�priežiūros�dokumentacijoje�
(METP),�prijungimo�schemoje,�papildomoje�
prijungimo�schemoje�ir�saugos�duomenų�
lape�pateiktų�nurodymų!

Naudojimas�pagal�paskirtį
Ši eksploatavimo instrukcija galioja sprogimui atspa-
riems žemos įtampos elektros varikliams. Apsaugos 
klasė pagal IEC/EN 60034-5 pritaikyta 1-oje ir 2-oje 
zonoje naudojamiems varikliams ir yra mažiausiai IP 54, 
naudojant 22-oje zonoje – mažiausiai IP 55, o naudojant 
21-oje ir 22-oje zonoje su elektrai laidžiomis dulkėmis – 
IP 65. Esant kombinacijoms, visuomet galioja privalo-
mas aukščiausio lygio apsaugos tipas. Apsaugos tipas 
visuomet nurodytas variklio tipo lentelėje.
Sprogimui pavojingose zonose galima naudoti tik tas 
elektros mašinas, kuriose naudojamas leidžiamas 
apsaugos nuo sprogimo tipas.

II�prietaisų�grupės�elektros�mašinos,� 
2�kategorija�(priskirtos�zonos:�1,�21)
arba�II�prietaisų�grupė,�3�kategorija� 
(priskirtos�zonos:�2,�22)

Kitoks ar neatitinkantis nurodymus naudojimas bus 
laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.
Už žalą ir gamybos sutrikimus, atsiradusius dėl neteisin-
go montavimo, šios instrukcijos nepaisymo ar nekvalifi-
kuoto remonto, garantijos neteikiamos.

Sprogios�zonos
Kokios lauke ar uždarose patalpose esančios zonos 
gali būti laikomos sprogiomis, remiantis taikomais 
potvarkiais ar nuostatomis, turi vertinti išskirtinai 
naudotojas arba, esant dvejonių dėl sprogių zonų 
nustatymo, atsakinga inspekcija. Direktyvoje 99/92/EB 
– ATEX 153 „Darbo saugos direktyva“ (seniau – ATEX 
118a arba 137) – apibrėžtos tokios įrangos naudotojo 
atsakomybės. Sprogimui atsparių gaminių teisiniu pa-
grindu laikoma direktyva 2014/34/ES (RL94/9/EB). Joje 
nustatyti sprogiose zonose naudojamiems gaminiams 
keliami reikalavimai. Jie grindžiami atitinkamais norma-
tyvais (žr. žemiau). 
Sprogimui atsparios elektros mašinos, kurioms ga - 
lio ja ši instrukcija, sukonstruotos pagal serijos  
IEC/EN 60034 (VDE 0530), IEC/EN 60079-0,  
IEC/EN 61241-0 normatyvus ir atitinkamai apsaugos 
nuo sprogimo tipui galiojančius normatyvus  
IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-15, IEC/EN 61241-1 
bei/arba IEC/EN 60079-31. Sprogiose zonose jas galima 
eksploatuoti tik leidus atsakingoms inspekcijoms.

Apsaugos�nuo�sprogimo�tipas,�temperatūros�
klasė�bei�vardiniai�dydžiai�
nurodyti�variklio�tipo�lentelėje.

–��II�prietaisų�grupė,�2�kategorija� 
(priskirtos�zonos:�1,�21)

Šiai kategorijai priskiriamos padidintos saugos ap-
saugos nuo sprogimo „e“ (eb) tipo ir slėgiui atsparios 
hermetizacijos „d“ („db“ /„db eb“) elektros mašinos. Šiai 
grupei taip pat priskiriamos elektros mašinos, skirtos 
naudoti zonose su degiomis dulkėmis, kurioms apsauga 
nuo sprogimo užtikrinama korpusu „tb“.

Pridedama papildoma eksploatavimo ir techninės 
priežiūros instrukcija galioja kartu su standartinių variklių 
eksploatavimo ir 
techninės priežiūros instrukcija, kurioje pateikiamos 
esminės prijungimo, montavimo, eksploatavimo ir 
techninės priežiūros nuostatos bei atsarginių dalių 
sąrašai ir jau išvardinti dokumentai.
Šie METP turi naudotojui padėti saugiai ir teisingai 
pervežti, sumontuoti, paleisti į eksploataciją ir techniškai 
prižiūrėti sprogimui atsparias elektrines mašinas. 
Gamintojas negali kontroliuoti nei šios instrukcijos 
nuostatų, nei elektros variklio instaliavimo, eksploatavi-
mo, naudojimo ir techninės priežiūros sąlygų ir metodų 
taikymo. Netinkamai atliekama instaliacija gali sąlygoti 
materialinę žalą ir sužaloti žmones. Todėl neprisiima-
me jokios atsakomybės ir neteikiame garantijų dėl 
nuostolių, žalos ar išlaidų, patirtų dėl neteisingo instalia- 
vimo, netinkamos eksploatacijos bei klaidingo naudo-
jimo ir techninės priežiūros ar dėl kitų su tuo susijusių 
priežasčių.
Brėžiniai ir paveikslėliai yra supaprastintos vizualinės 
priemonės. O dėl patobulinimų ir pakeitimų gali būti, kad 
jos tiksliai nesutaps su gautu elektros varikliu. Nuolatos 
siekiame tobulinti savo gaminius, todėl pasiliekame 
teisę be išankstinio pranešimo keisti savo produkciją, 
techninius duomenis ar montavimo ir eksploatavimo ir 
techninės priežiūros instrukciją. Nuostatos, techniniai 
duomenys ir paveikslėliai visuomet privalomi tik esant 
raštiškam tiekėjo gamyklos patvirtinimui.

Simboliai
Šioje eksploatavimo instrukcijoje naudojami trys  
simboliai, nurodantys ypatingai svarbią informaciją:

Nurodymas�apie�saugą�ir�garantinius�
įsipareigojimus�(galima�žala�asmenims�
įtraukta).

Įspėja�apie�elektros�įtampą�ir�pavojų�gyvy-
bei.�Atkreipia�dėmesį,�kad�elektros�mašina� 
ir/arba�pagalbinė�įranga�gali�padaryti�žalą.

Papildomas�nurodymas�„Ex“�dėl�2-os�
kategorijos�(1,�21�zonų)�II�prietaisų�grupės�
elektros�mašinų�arba�3-ios�kategorijos� 
(2,�22�zonų)�II�prietaisų�grupės.

Saugos�nurodymai
Privaloma laikytis šiame eksploatavimo nurodyme 
pateiktų saugos nurodymų, nelaimingų atsitikimų 
prevencijos nurodymų, direktyvų ir pripažintų technikos 
kodeksų!
Saugos nurodymų nepaisymas gali kelti pavojų asme-
nims ir/arba sugadinti mašiną.
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–��II�prietaisų�grupė,�3�kategorija�
(priskirtos�zonos:�2,�22)

Šiai kategorijai priskiriamos elektros mašinos, 
priklausančios apsaugos nuo sprogimo tipui „n“ 
(„ec“) ir elektros mašinos, skirtos naudoti zonose su 
degiomis dulkėmis, kurioms apsauga nuo sprogimo 
užtikrinama korpusu „tb“. 

Žymėjimas�pagal�
RL�2014/34/ES�(RL�94/9/EB)�arba

ТП�ТС�012/2011
žymėjimas�pagal� žymėjimas�pagal�

ES
EAC

Nr. 
NB

Grupė/ 
kategorija/

G (dujos) arba 
D (dulkės)

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

ir/arba 
IEC 61241-0:2004/
EN 61241-0:2006

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

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

EN 60079-0:2012/A11:2013

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

Ex eb IIC T1/T2, T3 arba T4 GbГБ08 1

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

Ex ec IIC T2, T3 arba T4 GcГБ08 2

0637 II 2D
Ex tD A21 IP65 t 125°C Ex tb IIIC Tx°C Db

ГБ08

II 3D Ex tD A22 IP55 Tx°C
(IP 65 laidžios dulkės)

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, laidžios dulkės)

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

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

Ex tb IIIC Tx°C DbГБ08 1
-

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

Ex tD A22 IP55 Tx°C 
(IP 65 laidžios dulkės)

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, leitfähiger Staub)ГБ08 1

-

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

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

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

Ex tD A22 IP55 Tx°C
(IP 65 laidžios dulkės)

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, laidžios dulkės)ГБ08

Jei�liudijimo�numeris�papildytas�simboliu�
„X“,�reikia�laikytis�pridedamame�tipo�patvirti-
nimo�sertifi�kate�nurodytų�specialiųjų�sąlygų.

[Kai nurodyta aukščiausia paviršiaus temperatūra: 2 zona (dujos): visas paviršius, įskaitant rotorių ir rites; 
21, 22 zonoje (dulkės): išorinis paviršius (korpusas, velenas)!]

Sprogimui�atsparių�variklių�ženklinimas
„QS“�sertifi�kavimas,�atliekamas�notifi�kuojančios�įstaigos�0637�…�„IBExU�Freiberg“

�Varikliai�su�dvigubu�ženklinimu�skirti�naudoti�
tik�sprogių�dujų�arba�dulkių�zonose.�Naudo-
jant�hibridinius�mišinius,�reikalinga�atskira�
patikra�ir�atskiras�leidimas.

Bendrieji�eksploatacijos�nurodymai�prie�
dažnių�keitiklio
Nuo sprogimo apsaugotų trifazių variklių eksploatacija 
prie dažnių keitiklio leidžiama tik tuomet, kai varikliai yra 
paruošti, patikrinti, patvirtinti ir atskirai pažymėti šiam 
naudojimo būdui. Privaloma laikytis ypatingų gamintojo 
nurodymų. 
Išsirinkus atitinkamą keitiklį ir/arba naudojant fi ltrus 
užtikrinama, kad prie variklio gnybtų nebus viršyta 
didžiausia leidžiama impulsinė įtampa. 
Atskiroms serijoms/parinktims paaiškėja toliau nurodytos 
didž. impulsinės įtampos vertės:
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Serija�K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/W.1R/W.2R
Konstrukcinis dydis 56-132T1)  Û ≤  1000 V
Konstrukcinis dydis 56-132T1) pagal sp.2945 Û ≤  1350 V 
Konstrukcinis dydis 132 [K20. 112] iki 400 Û ≤  1350 V 

Serija�KU1./KU0./KU2./WU1R/WU2R2)

Konstrukcinis dydis 56-132T1) pagal sp.9382 Û ≤  1560 V 
Konstrukcinis dydis 132 [KU0. 112] iki 400 Û ≤  1800 V 

Serija�KV1./KV4./KV0./KV2./WV1R/WV2R2)

Konstrukcinis dydis 132 [KV0., KV4. 112] iki 400  
   Û ≤  2500 V 

1)  132T…. Veleno aukštis – 132, išsiųstas iš „VEM motors GmbH“ 
gamyklos Thurmo miesto.

2)  Serijos K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/W.1R/W.2R tam tikrus 
modelius galima ženklinti papildomu TU ar TV simboliu.

Reikia užtikrinti, kad variklio gnybtams tenkanti darbinė 
įtampa kaskart sutaptų su tipo lentelėje pateiktais 
duomenimis (atsižvelgti į įtampos kritimą dėl filtrų!). 
Jei nukritus įtampai per dažnių keitiklį, linijas ir galimai 
esančius droselius ar filtrus prie variklio gnybtų esanti 
įtampa yra žemesnė nei tipo lentelėje nurodyta vardinė 
įtampa, ribinį dažnį reikia nustatyti atitinkamai mažesnės 
vertės linijiniam įtampos/dažnio paskirstymui. Taip 
paaiškės galimai mažesnis sukimosi greičio reguliavimo 
diapazonas. 
Dažnių keitiklio veikimas leidžiamas tik tipo lentelėje 
nurodyto režimo diapazone. Trumpalaikis mašinos 
nominalios įtampos viršijimas iki 1,5 karto nominaliosios 
įtampos, per 10 min. laiko intervalą gali trukti ne ilgiau 
kaip 1 min. Jokiu būdu negali būti viršijamas nurodytas 
didžiausias apsisukimų skaičius ar dažnis. 
Įmontuoto terminio apvyniojimo saugiklio analizė turi 
būti atliekama direktyvos 2014/34/ES reikalavimus 
atitinkančiu paleidimo mechanizmu, paženklintu „Ex“ 
simboliu II (2) G.
Variklių negalima eksploatuoti kaip grupinių pavarų.

Dažnių keitikliui įrengi ir jo paleidimui į eksploataciją 
būtina laikytis gamintojo eksploatavimo instrukcijoje 
pateiktų nurodymų. Negali būti viršytas tipo lentelėje 
nurodytas mažiausias perjungimo dažnis.

2-os�kategorijos�prietaisai�prie�dažnio�keitiklio
Padidintos saugos „e“ (dabar: „eb“) (EPL Gb) bei korpu-
su užtikrinamos apsaugoms nuo sprogimo tipams „tb“ 
(EPL Db) reikalingi ES tipo patvirtinimo sertifikatai, ku-
riuose aiškiai būtų patvirtinta eksploatacija prie keitiklio. 
Kiekviename ES tipo patvirtinimo sertifikate, ES atitik-
ties deklaracijoje, tipo lentelėje ar duomenų lapuose turi 
būti nurodytos privalomosios sąlygos ir variklio, keitiklio 
ir apsaugos įrengimų parametrų nustatymo sąlygos. 

3-ios�kategorijos�prietaisai�prie�dažnio�keitiklio
Naudojant „n“ (dabar: padidintos saugos „ec“) (EPL Gc) 
tipo apsaugos nuo sprogimo konstrukcijas bei apsaugą 
korpusu „tc“ (EPL Dc), varikliai, maitinami kintamo 
dažnio keitikliu ir/arba įtampa, turi būti tikrinami kartu su 
esančiais keitikliais arba, kalbant apie išvesties įtampos 
specifikaciją ir įtampą, naudojant panašaus tipo keitik-
lius. Alternatyviai temperatūros klasė gali būti nustatoma 
apskaičiavimo būdu. Reikalingus tam parametrus ir 
sąlygas rasite tipo lentelėje ir variklio dokumentuose. 

Elektromagnetinis�suderinamumas
Varikliui veikiant prie dažnių keitiklio, ypatingai su 
įmontuotais termorezistoriais ir kitais jutikliais, pri-
klausomai nuo keitiklio tipo gali atsirasti trikčių. Pavaros 
sistemai reikėtų vengti variklio ir keitiklio sukelto ribinės 
vertės viršijimo pagal IEC/EN 61000-6-3. Privaloma 
laikytis keitiklio gamintojo EMS nurodymų. 

Efektyvumo�lygio�kategorijos
Naudojant nuo sprogimo apsaugotus variklius, remiantis 
IEC/EN 60034-30-1, tipo lentelėje leidžiama nurodyti 
informaciją apie efektyvumo lygio kategoriją  
(IE kategoriją). Nurodoma IE kategorija ir nominalus 
efektyvumo lygis. Variklio efektyvumo lygio duomenys 
pagal IEC/EN 60034-2-1 pateikiami iki 1 kW, viršijant 
tiesioginį matavimą (8.1.1 p.), ir > 1 kW po atskirų 
praradimų nustatymo metodo bei informacijos apie 
papildomus praradimus iš likutinių praradimų  
(8.2.2.5.1 p.). Tipo žymėjimas bus praplėstas efektyvu-
mo lygio kategorija kaip papildomu simboliu (pavyzdžiui,  
IE3-K11R 132 S4…).

Įrengimas�ir�elektros�prijungimas
Montuojant ir paleidžiant į eksploataciją būtina laikytis 
prie variklio pridėtų saugos nurodymų. Montavimo 
darbus gali atlikti tik kvalifikuoti specialistai, turintys 
pakankamai žinių, įgytų mokantis šios specialybės ir 
supažindinti su:

–�saugos�taisyklėmis,
–��apsaugos�nuo�nelaimingų�atsitikimų�
taisyklėmis,

–��direktyvomis�ir�pripažintais�technikos�
kodeksais�(pvz.,�VDE�nuostatomis,� 
normatyvais).

Apmokytas personalas turi gebėti įvertinti jiems pa-
vestus darbus, atpažinti galimus pavojus ir mokėti 
jų išvengti. Už įrangos saugą atsakingi asmenys turi 
įgalioti jį atlikti reikalingus darbus ir užduotis.
Įrengiant elektros įrangą sprogiose zonose Vokietijos 
teritorijoje, be viso kito privaloma laikytis šių potvarkių:

–��BetrSichV�–���„Eksploatacinės�saugos� 
potvarkio“

–��TRBS�–��� �„Technikos�taisyklių�eksploataci-
nei�saugai“

–��GefStoffV�–���„Potvarkio�dėl�pavojingų��
�medžiagų“

–��IEC/EN�60079-14�–� 
�„Sprogi�aplinka,�14�dalis:�elektros�įrangos�
projektavimas,�pasirinkimas�ir�įrengimas“

Už�Vokietijos�ribų�privaloma�laikytis�atitinkamų�
nacionalinių�potvarkių!

Nevėdinami varikliai, neturintys individualių ventiliatorių, 
aušinami laisvos konvekcijos būdu, naudojant ant 
variklio korpuso esančias briaunas. Reikalinga apsauga 
nuo perkaitimo užtikrinama sumažinant galingumą/
ričių įtampą ir patvirtinama tipo bandymais/pateikimu. 
Tam, kad būtų palaikomas temperatūros lygis ir leistina 
darbinė temperatūra, būtina užtikrinti laisvą konvekciją, 
o variklis negali būti įdedamas į korpusą.



Lietuviškai

7608.2017 50229 01 50229 0108.2017

Aplinkos�įtaka
Leidžiama aušinimo priemonės temperatūra (patalpos 
temperatūra montavimo vietoje) pagal IEC/EN 60034-1
be žymėjimo gali būti daugiausiai 40 °C/mažiausiai – 
-20 °C, o leidžiamas montavimo aukštis – iki 1 000 m 
virš jūros lygio (nuokrypio vertės nurodytos variklio tipo 
lentelėje ir gali būti išskirtinai pažymėtos). 
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad aušinimo oras pro 
oro padavimo plyšius galėtų nekliudomai įeiti ir išeiti 
bei nebūtų iš karto įtraukiamas atgal. Oro įtraukimo 
ir išpūtimo plyšiai turi būti apsaugoti nuo nešvarumų 
ir stambių dulkių. Naudojant tinkamas priemones turi 
būti apsaugota nuo šalia esančių agregatų išpūsto oro 
įsiurbimo.
Būtina laikytis mažiausio ventiliatoriaus gaubto oro 
patekimo atstumu iki kliūties (Bl matmuo).

Vertikalų svetimkūnių ir skysčių patekimą į variklių su 
vertikalia veleno padėtimi į ventiliatorių reikia apsaugoti 
tokiu būdu:

Veleno�galas�nukreiptas�žemyn:
ant apsauginio ventiliatoriaus gaubtuvo įrengtas apsau-
ginis stogelis (pristatymo būklė),
didesnis nei apibrėžtas oro padavimo ertmių apskriti-
mas. Apsaugą nuo svetimkūnių ir skysčių patekimo gali 
įrengti ir pats naudotojas.

Veleno�galas�nukreiptas�aukštyn:
kai naudojama konstrukcija su į viršų nukreiptu velenu, 
naudotojas turi pats pasirūpinti apsauga nuo vertikalaus 
svetimkūnių ir vandens patekimo. Kai veleno galas nuk-
reiptas į viršų, reikia pasirūpinti, kad vanduo ar skysčiai 
nepatektų ir išilgai veleno. 

Įrengiant paviršiuje aušinamus variklius taip pat svar-
bu turėti omenyje, kad kondensato nutekėjimo plyšiai 
būtų žemiausioje vietoje. Kai kondensato nutekėjimo 
plyšiai yra uždari, nuleidus kondensatą, varžtai turi būti 
įsukami su sandarikliais. Kai kondensato nutekėjimo 
plyšiai atviri, reikia vengti tiesioginės vandens srovės ar 
vandens srauto. Privaloma užtikrinti rūpestingą variklių 
įrengimą ant lygaus pagrindo, taip vengiant per stipraus 
varžtų priveržimo. Sujungiant mašinas atkreipti dėmesį 
į tikslų išlygiavimą. Pagal galimybes reikėtų naudoti 
elastines jungtis.

Konstrukcinis�dydis 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

Variklio�prijungimas
Prijungimo�darbus,�laikydamasis�galiojančių�
techninės�saugos�nuostatų,�turėtų�atlikti�specialis-
tas.�Už�Vokietijos�ribų�privaloma�taikyti�atitinkamus�
nacionalinius�potvarkius.
Būtina�atkreipti�dėmesį�į�tipo�lentelėje�pateiktus�
duomenis!

�Sulyginti�įtampos�tipą,�tinklo�įtampą�ir�dažnį!�
Atkreipti�dėmesį�į�sujungimo�schemą!
Atkreipti�dėmesį�į�saugiklio�jungiklio�nomi-
nalios�įtampos�nustatymą!
�Naudojant�variklius,�priskiriamus�padidintos�
saugos�atsparumo�sprogimo�tipui�„e“�(„eb“),�
atkreipti�dėmesį�į�tE�laiką�ir�santykinę�paleidi-
mo�įtampą�IA/IN! 
Variklį�prijungti�prie�išvadų�dėžės,�laikantis�
pridedamos�prijungimo�schemos!

Įžeminimui, priklausomai nuo konstrukcijos, ant korpuso 
arba ant jungės guolio skydo yra įžeminimo gnybtas. Be 
to, visi varikliai išvadų dėžės viduje dar turi apsauginės 
linijos gnybtą. Išvadų dėžėje likusias nepanaudotas 
kabelio tvirtinimo dalis apsaugoti nuo dulkių ir drėgmės. 
Elektros prijungimui galioja bendrieji saugos ir paleidi-
mo į eksploataciją nurodymai. Kabelio tvirtinimo dalys 
ar srieginiai dangteliai turi būti patvirtinti naudoti „Ex“ 
zonoje. Privaloma laikytis tvirtinimo elementų gamintojo 
pateiktų instaliacinių sukimo momentų, sandarinimo 
zonų ir sujungimo zonų iškrovos. Prijungimo linijas 
rinktis vadovaujantis DIN VDE 0100, atsižvelgiant į 
išmatuotosios įtampos galią ir įrangos sąlygas (pvz., 
aplinkos temperatūrą, klojimo būdą ir t. t., pagal  
DIN VDE 0298 arba IEC/EN 60204-1).

Kai�patalpos�temperatūra�aukštesnė�nei� 
40�°C,�reikia�naudoti�kabelius,�kurių�leidžiama�
darbinė�temperatūra�yra�mažiausiai�90�°C.� 
Tai�galioja�ir�varikliams,�kurių�duomenų�lape/
įdėtiniame�lape�prie�ES�tipo�patvirtinimo�
sertifikato�nurodoma�ypatinga�kabelių�
danga.

Prijungiant variklius ypatingai būtina atkreipti dėmesį į 
rūpestingai atliekamą linijų prijungimą išvadų dėžėje. 
Prijungiamųjų varžtų veržles priveržti netaikant jėgos. 
Varikliuose su gnybtų plokšte ir varžtu su griove-
liu, remiantis direktyva 2014/34/ES (RL 94/9/EB), 
varikliui prijungti leidžiama naudoti tik kabelio ant-
galius pagal DIN 46295. Kabelio antgaliai tvirtinami 
prispaudžiamomis veržlėmis su integruotu spyruokliniu 
žiedu. Kaip alternatyvą prijungimui galima naudoti 
masyvią apvalią vielą, kurios plyšio pločio skersmuo 
atitinka kontaktinį varžtą. Atvedus liniją iki išvadų dėžės, 
svarbu pasirūpinti, kad linijos nebūtų pertemptos. Išvadų 
dėžės vidus turi būti palaikomas švarus. Sandarikliai turi 
būti nesugadinti ir privalo būti savo vietose. Eksploataci-
jos metu išvadų dėžė visuomet turi būti uždaryta.

Dėmesio:�negalima�atidarinėti�eksploatacijos�
metu�įkaitusių�išvadų�dėžių�dulkėtoje�ir�
sprogioje�aplinkoje.



7608.2017 50229 01 50229 0108.2017

Užsakius variklius (IE.-)KPR/KPER 56 – 132S..T, gali 
būti pridėta atskira AK16/5 tipo gnybtų dėžė. Instaliuo-
jantis asmuo privalo turėti leidimą atlikti instaliacijas 
sprogiose zonose ir keisti variklio prijungimo planus. 
Elektros ir oro nuotėkio keliai gali būti blokuojami prieš 
tai sumontavus gnybtų cokolį (prijungimo plokštę) ir prie 

Gnybtų
dėžės�
tipas

Gnybtų�plokštė
IBdidž. QBmaž. QBdidž.

Gnybtų�tipas Prijungiamasis
sriegis

a

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

200 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Varžtas/Kabės gnybtas M8/2 x M6 -
KB 5130 Ex 118 35 Apkabos gnybtas M6 -

400 AV KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Varžtas/Kabės gnybtas M8/2 x M6 -

400 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Varžtas/Kabės gnybtas 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 Varžtas/srieginis gnybtas M16/M12/M8 -
1000 A VEM KLP 1000 1000 70 2 x 240 Elektrolaidis M10 -
K1X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Varžtas/Kabės gnybtas M8/2 x M6 -
K2X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Varžtas/Kabės gnybtas M8/2 x M6 -
K1X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Varžtas/Kabės gnybtas M12/2 x M10 -
K2X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Varžtas/Kabės gnybtas M12/2 x M10 -

IBdidž. didž. nominali įtampa
QBmaž./QBdidž. maž./didž. nominalus skerspjūvis
a  Prijungimo varžto griovelio plotis (gnybtų plokštės pagal DIN 22412)
MPriveržimas didž. prijungimo sriegio priveržimo momentas 
*) Kai prijungiama vienos gijos linija 6…10 mm2, laidininkas palenktas prie vieno žiedo

Prijungimo�sistemos�priveržimo�momentai�(DIN�46200)

Sriegio�Ø S10x1 S14x1,25 S18x1,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Gnybto cokolis (gnybto 
plokštė/variklis) - - - 1,5 2,5 4 7,5 12,5 - 15 -

Gnybtų varžtas 6 10 20 1,2 1,2 3 6 10 15,5 30 52

Srieginis gnybtas 7,5 20

Apkabos gnybtas - - - 1,2 1,2 3 - 10 - - -

Gnybtų�dėžės�sandarinimas

Sandariklis Maž.�leidžiama�aušinimo� 
priemonės�temperatūra

Kontaktinis sandarinimas, raudonas 
silikonas, 3 mm storio -40 °CSilikono putos Ø 8 mm, baltos
EPDM E 9566, 3 mm storio *)
EPDM, juodas, 3 mm storio -30 °C

bėgelio prijungus termorezistorių arba kaitinimo juostą. 
Dėl uždaros atraminės plokštės su 4 M4 sriegiais, 
išdėstytais tam tikra tvarka, kurių matmenys 56 x 56, 
ir pridedamų sandariklių ir norminių detalių naudojimo 
užtikrinama IP 55(66) apsaugos kategorija.

Išvadų�dėžių�apžvalga

*) Tik KA 05-13 gnybtų dėžė
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Varžtų�priveržimo�momentas�prie�išvadų�dėžės,�guolio�skydelio�ir�guolio�dangtelio
Serija�(IE.-)K1.R�112�iki�315,�(IE.-)K4.R�355�iki�400,�(IE.-)W.1R�112�iki�315,�(IE.-)W.2R�400

Sriegio�Ø M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Guolio skydelis - - 25 45 75 170 275
Guolio dangtelis 5 8 15 20 20 - -
Gnybtų dėžė - 4 7,5 12,5 - 20 -

Varžtų�priveržimo�momentas�prie�išvadų�dėžės,�guolio�skydelio�ir�guolio�dangtelio
Serija�(IE.-)KPER/O�63�iki�132T,�(IE.-)KPR/O�56�iki�100

Tipas Konstrukcija Guolio�skydelis Nejudančio�guolio� 
dangtelis Gnybtų�dėžė

(IE.-)KPER/O (IE.-)KPR/O DS NS DS NS arba�ad-
apteris

Dang-
telis

Varžtas�/�varžto�priveržimo�momentas�MA
63… 56…

visos

M 4  
2,0 Nm

M 4  
2,0 Nm

M 4  
1,5 Nm  

(bei (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

Galinio�veleno�sandarinimas�(GVS)
Serija�(IE.-)KPER/O�63�iki�132T,�(IE.-)KPR/O�56�iki�100

GVS�sandarinimo�medžiaga Maž.�leidžiama�aušinimo� 
priemonės�temperatūra

FKM -20 °C

Padidintos�saugos�atsparumo�sprogimui�tipo� 
varikliai�„e“�(„eb“)�su�išvestu�kabeliu�(įskaitant� 
modelius�su�plokščia,�pagal�direktyvą�2014/34/ES�
(RL�94/9/EB)�atskirai�patvirtinta�išvadų�dėže)

Išvestas kabelis būna 4 arba 7 gijų, priklausomai nuo 
kliento pageidavimo. Jei pridedama pilnai sukomplek-
tuota gnybtų dėžė, o prijungimas vyksta sprogimui 
saugioje patalpoje, reikia laikytis šių nurodymų:

1.  Gnybtų dėžę tvirtinti taip, kad būtų laikomasi bent jau 
IP54 apsaugos lygio.

2.  Išlaikant reikalingas oro atkarpas, gnybtų cokolį 
tvirtinti atitinkamai pateiktam ertmių planui.

3.  Iš variklio kartu išvesta įžeminimo linija (žalia/geltona) 
su prispaustu kabelio antgaliu turi būti klojama po 
įžeminimo jungties gnybto apkaba.

4.  Variklio linijas (kabelius) minkštai įlituoti į kampu 
išlenktus gnybto cokolio kabelio antgalius. Paisyti 
teisingo U1, V1, W1 (U2, V2, W2) prijungimo.

Montuojant agregatą atkreipti dėmesį į tai, kad sutaptų 
variklio tipo lentelėje nurodytas variklio numeris ir 
gnybtų dėžės dangtelyje pritvirtintame skydelyje nuro-
dytas numeris.

Apsaugos�priemonės�nuo�neleistino�perkaitimo�
Jei tipo patvirtinimo sertifikate arba tipo lentelėje 
nenurodyti kiti eksploatavimo būdo duomenys ir nuo-
krypiai, elektros mašinos pritaikytos ilgalaikiam darbui ir 
įprastiniam, ne dažnai pasikartojančiam paleidimui, ku-
rio paleidimo metu nevyksta stiprus įkaitimas. Variklius 
galima naudoti tik firminėje lentelėje nurodytu eksploa-
tavimo būdu. Jei firminėje lentelėje nėra duomenų dėl 
eksploatavimo būdo, variklius galima naudoti tik S1 
ilgalaikiam darbui.
Įtampos ir dažnio ribų zona „A“, nurodyta IEC/EN 
60034-1 (DIN VDE 0530, 1 dalis), reikia laikytis 5 % 
įtampos±, 2 % dažnio±, kreivės formos, tinklo simetrijos, 
kad įkaitimas liktų leidžiamose ribose. Varikliai, pris-
kiriami „B“ įtampos ribų zonai, tipo lentelėje pažymėti 
ypatingai.

Galinio�veleno�sandarinimas�(GVS)
Serija�(IE.-)K1.R�112�iki�315,�(IE.-)K4.R�355�iki�400,�(IE.-)W.1R�112�iki�315,�(IE.-)W.2R�400

GVS�sandarinimo�medžiaga Maž.�leidžiama�aušinimo� 
priemonės�temperatūra

FPM 80, FKM -25 °C
Silikonas -30 °C
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Didesni nuokrypiai nuo nominalių verčių gali iki 
neleistinų ribų padidinti elektros mašinos įkaitimą ir 
turi būti nurodyti tipo lentelėje. Variklis paleidimo metu 
turi būti apsaugotas nuo neleisto įkaitimo, pvz., va-
riklio apsauginiu jungikliu, t. r., nuo elektros įtampos 
priklausančiu uždelsto veikimo apsauginiu jungikliu, 
atitinkančiu DIN VDE 0660 arba lygiaverte įranga, bet 
kuriame etape galima užkirsti kelią neleistam įkaitimui. 
Apsauginė įranga turi būti priderinta nominaliai įtampai. 
Rites trikampiuose skirstytuvuose apsaugoti taip, 
kad paleidikliai arba relės būtų įjungiamos kartu su 
konkrečia ritės atšaka. Renkantis ir įrengiant paleidiklį 
reikia vadovautis nominalia atšakos įtampos verte,  
t. r. – 0,58 variklio nominalia įtampa. Jei toks įjungimas 
neįmanomas, naudoti tinkamus apsauginius jungiklius, 
pvz., su fazių darbo nutraukimo stebėjimo funkci-
ja. Ašigalius perjungiantiems varikliams, kiekvienai 
apsisukimų skaičiaus pakopai numatyti nuo įtampos 
priklausomi uždelsto veikimo paleidikliai arba relės, 
tvirtinami vienas priešais kitą. 

Padidinto�atsparumo�sprogimui�tipų�„e“�
(„eb“)�stebėjimas�ir�paleidimas.�Todėl�
apsauginė�įranga,�esant�blokuotam�rotoriui,�
turi�suveikti�per�kiekvienai�temperatūros�
klasei�nurodytą�tE�laiką.�Reikalavimas�laiko-
mas�įvykdytu,�jei�paleidimo�laikas�–�jį�galima�
rasti�suveikimo�charakteristikose�(pradžios�
temperatūra�–�20�°C),�skirtose�I�atvejuiA/IN – 
ne�ilgesnis�nei�nurodytas�tE�laikas.

Elektros mašinos, priskiriamos padidinto atsparu-
mo sprogimo tipui „e“ („eb“), sunkiam paleidimui 
(įsibėgėjimo laikas – > 1,7 x tE laikas) turi būti apsau-
goti paleidimo kontrolės įrenginiu ir šiam tikslui aiškiai 
sertifikuoti atitinkamai atitikties sertifikate nurodytiems 
duomenims.

Terminė�mašinos�apsauga�tiesioginiu�ritės�
temperatūros�kontrolės�įrenginiu�leidžiama,�
jei�tai�yra�sertifikuota�ir�nurodyta�firminėje�
lentelėje.�Jį�sudaro�temperatūros�jutikliai�
pagal�DIN�44081/44082,�kurie�kartu�su�
paleidimo�įrenginiais,�turinčiais�II�(2)�G�
apsaugos�pripažinimą,� �gali�užtikrinti�
apsaugą�nuo�sprogimo.�Ašigalius�perjun-
gian�tiems�varikliams,�(kiekvienai�apsisukimų�
skaičiaus�pakopai�reikalinga�atskira),�tarpu-
savyje�užfiksuota�apsauginė�įranga.�

Papildoma�įranga
Sprogimui atspariems varikliams pasirinktinai gali būti 
įrengta papildoma įranga. 

Papildoma�terminė�variklio�apsauga
Statoriaus apvijos temperatūros kontrolei varikliuose 
galima įmontuoti temperatūros jutiklius (termorezistorių, 
KTY arba PT100). Jiems prijungti pagrindinėje išvadų 
dėžėje arba papildomoje išvadų dėžėje įrengti pagalbi-
niam kontūrui skirti atitinkami pagalbiniai gnybtai. Prie jų 
jungiama, laikantis pridedamos prijungimo schemos.

Terminė�variklio�apsauga�kaip�pilna�apsauga
Naudoti terminį apvijos saugiklį kaip pilną variklio 
apsaugą leidžiama tik tuomet, jei šis eksploatavimo 
būdas buvo atskirai patikrintas ir sertifikuotas notifikuo-
tosios įstaigos. Šiuo atveju tipo lentelėje nurodomas tA 
laikas vietoj tE laiko ir įrašomas tekstas: 

„Eksploatacija�leidžiama�tik�su�patikrintu�
PTC�paleidimo�įrenginiu,�paženklintu 

�II�(2)�G�apsaugos�lygiu“.

Šildymas�neveikos�metu
Juostiniai šildytuvai privalo atitikti direktyvos 2014/34/ES 
(RL 94/9/EB) keliamus reikalavimus. Kaitinimo 
pajėgumas ir prijungta įtampa nurodyti variklio tipo 
lentelėje. Jiems prijungti pagrindinėje išvadų dėžėje 
arba papildomoje išvadų dėžėje įrengti pagalbiniams 
kontūrams skirti atitinkami pagalbiniai gnybtai. Prie jų 
jungiama, laikantis pridedamos prijungimo schemos. 
Šildymas neveikos metu gali būti jungiamas tik išjungus 
variklį. Varikliui veikia jo jungti negalima.

Išorinis�vėdinimo�įrenginys
Išoriniai ventiliatoriai privalo atitikti direktyvos 2014/34/ES 
(RL 94/9/EB) keliamus reikalavimus. Išorinio vėdinimo 
įrenginys, veikiant pagrindiniam varikliui, užtikrina 
prarandamos šilumos nukreipimą. Veikiant pagrindiniam 
varikliui reikia įjungti išorinį vėdinimo įrenginį. Išjungus 
pagrindinį variklį, užtikrinti nuo temperatūros priklausantį 
išorinio vėdinimo įrenginio papildomą veikimą. 
Varikliams su nuo sukimosi krypties priklausančiais 
išoriniais vėdinimo įrenginiais būtina atsižvelgti į sukimo-
si kryptį (žr. sukimosi kryptį nurodančią rodyklę). Galima 
naudoti tik gamintojo tiekiamus išorinius vėdinimo 
įrenginius. Išorinio vėdinimo įrenginį į išvadų dėžę 
prijungti laikantis pridedamos galiojančios prijungimo 
schemos. 

Ypatingos�konstrukcijos�N�pusės�gnybtų�dėžė
Šioje ypatingoje konstrukcijoje išvadų dėžė yra priešais 
ventiliatoriaus gaubtą, variklio N pusėje. Todėl statoriaus 
korpusą prisuko gamintojas. Ypatingas tipo žymėjimas: 
KNS …  konstrukciniams dydžiams nuo 56 iki 132..T  

(VEM motors Thurm GmbH) 
KN …  konstrukciniams dydžiams nuo 112 iki 400..T 

(VEM motors GmbH)
2-os kategorijos varikliams reikalingas ypatingas 
pateikimas.

Papildymas�RFID�siųstuvu-imtuvu� 
(variklio�atmintimi)
Pasirinktinai yra galimybė įrengti RFID siųstuvą-imtuvą 
(trumpinys: TAG) kaip variklio atmintį, ypatingas 
žymėjimas – MM pagal EW-N 1002, Bl. 13. Paprastai 
naudojamas siųstuvas-imtuvas D14-TAGspecial ATEX 
(RFID System iID®2000, 13,56 MHz, remiantis  
ISO 15693).

�Nuskaityti�duomenis�sprogioje�aplinkoje�
leidžiama�tik�nuskaitymo�prietaisu,�patvirtin-
tu�pagal�RL�2014/34/ES�(RL�94/9/EB).
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Išoriniai�šilumos�ir�šalčio�šaltiniai
Esant išoriniams šilumos ir šalčio šaltiniams jokios 
papildomos priemonės nereikalingos, jei temperatūra 
montavimo vietoje neviršija leidžiamos aukščiausios 
aušinimo priemonės temperatūros. Jei ji viršijama arba 
jei numanoma, kad gali būti daromas poveikis darbinei 
temperatūrai arba aukščiausiai paviršiaus temperatūrai, 
reikia imtis tinkamų palaikymo ir apsaugos nuo sprogi-
mo įrodymo priemonių. Dvejojant reikia kreiptis patarimo 
į gamintoją.

Techninė�priežiūra�ir�remontas
Atsparių sprogimui mašinų techninė priežiūra, remon-
tas ir pakeitimai Vokietijoje turi būti atliekami laikantis 
Eksploatacinės saugos potvarkio (BetrSichV), Apsaugos 
nuo sprogimo potvarkio (ExVO, 11.GSGV),
saugos nurodymų ir bendroje techninės priežiūros 
instrukcijoje pateikiamų aprašų. 
Už�Vokietijos�ribų�privaloma�laikytis�atitinkamų�
nacionalinių�potvarkių!

Tolesni elektros įrangos kontrolės ir paleidimo į 
eksploataciją bei elektros eksploatacinių priemonių 
remonto ir einamųjų darbų nurodymai pateikiami  
IEC/EN 60079-17 ir IEC/EN 60079-19. Atsparumą 
sprogimui darantys įtaką darbai yra, pvz.:
–  statoriaus apvijos ir gnybtų remontas;
–  vėdinimo sistemos remontas;
–  guolių ir dulkėtų atsparių sprogimui variklių sandariklių 

remontas (Ex 2D, 3D).
Šiuos darbus leidžiama atlikti tik VEM aptarnavimo 
centro personalui arba įgaliotų dirbtuvių kvalifikuotam 
personalui, kuris dėl turimo tinkamo išsilavinimo, patir-
ties ir instruktavimo, turi pakankamai žinių.

Naudojant sprogioms dulkėms atsparius variklius, 
atsparumas sprogioms dulkėms stipriai priklauso nuo 
vietos sąlygų. Dėl šios priežasties tokiose zonose nau-
dojamus variklius reikia reguliariai tikrinti ir techniškai 
prižiūrėti.

Storas�dulkių�sluoksnis�dėl�šilumos�slopini-
mo�sąlygoja�temperatūros�padidėjimą�
variklio�paviršiuje.�Todėl�atitinkamai�su-
montavus�ir�reguliariai�atliekant�techninę�
priežiūrą�reikia�kaip�galima�labiau�vengti�
dulkių�nuosėdų�ant�variklių�arba�jų�pertek-
liaus.
 

Nurodyta variklio paviršiaus temperatūra galioja tik 
tuomet, jei dulkių sluoksnis ant
variklio neviršija 5 mm storio. Šios sąlygos įvykdymas 
(dulkių pobūdis, didžiausias sluoksnio storis ir t. t.) yra 
privalomas. Negalima atidarinėti variklio, kol nebus 
praėję pakankamai laiko, kad vidinė temperatūra būtų 
pasiekusi nedegią vertę. Jei variklius reikia atidaryti jų 
būklės palaikymui arba jų paleidimui į eksploataciją, 
pagal galimybę šiuos darbus reikėtų atlikti nedulkėtoje 
patalpoje. Jei tai neįmanoma, tinkamomis priemonėmis 
reikia užtikrinti, kad dulkės nepatektų į korpusą.

Išmontuojant ypatingą dėmesį skirti tam, kad nebūtų 
pažeistos konstrukcijos sandarumą užtikrinančios dalys, 
tokios kaip sandarikliai, plokščios vietos ir kt.
 
Rūpestinga ir reguliari techninė priežiūra, kontrolė ir 
apžiūra reikalinga laiku atpažinti ir pašalinti galimas 
triktis, prieš joms padarant žalą. Kadangi neįmanoma 
tiksliai suformuluoti eksploatavimo sąlygų, galima 
nurodyti tik bendrus terminus, užtikrinant netrikdomą 
eksploataciją. Visuomet reikia orientuotis pagal fakti-
nes vietos sąlygas (taršą, apkrovas ir pan.). Tuo pačiu 
privaloma laikytis normatyvų EN 60079-17 ir EN 60079-
19 nurodymų.

Neleistinus�nukrypimus,�nustatytus�patikrini-
mo�metu,�būtina�nedelsiant�šalinti.

Ką�reikia�padaryti? Laiko�intervalas Terminai
Pirmoji patikra Po mažd. 500 darbo valandų Vėliausiai po ½ metų
Oro kanalų ir variklio paviršiaus kontrolė Priklausomai nuo vietos užterštumo lygio
Sutepti (pasirinktinai) Žr. tipo arba tepimų lentelę
Pagrindinė patikra Po mažd. 8 000 darbo valandų Kartą metuose
Išleisti kondensatą Priklausomai nuo klimato sąlygų

Pirmoji�patikra
Pirmąją patikrą atlikite maždaug po 500 darbo valandų, bet vėliausiai – po pusmečio. Jos metu patikrinkite:

Priemonė Veikimo-
metu

Neveikos�
metu

Elektros nominalių dydžių kontrolė X
Patikrinkite, ar pablogėjo sklandi eiga ir triukšmas veikimo metu X
Patikrinkite, ar nėra viršijama leidžiama guolių temperatūra X
Patikrinkite, ar nėra kliudomas šalto oro padavimas X X
Patikrinkite, ar pamatuose nėra atsiradę įtrūkimų ir nusėdimų X X
Patikrinkite, ar gerai priveržti visi elektros ir mechaninių jungčių tvirtinimo varžtai X
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Pagrindinė�patikra
Pirmąją patikrą atlikite maždaug po 8 000 darbo valandų, bet vėliausiai – po pusmečio. Jos metu patikrinkite:

Priemonė Veikimo�
metu

Neveikos�
metu

Elektros nominalių dydžių kontrolė X
Patikrinkite, ar pablogėjo sklandi eiga ir triukšmas veikimo metu X
Patikrinkite, ar nėra viršijama leidžiama guolių temperatūra X
Patikrinkite, ar nėra kliudomas šalto oro padavimas X X
Patikrinkite, kad pamatuose nėra atsiradę įtrūkimų ir nusėdimų X X
Patikrinkite, ar varikli sureguliuotas leidžiamose nuokrypio ribose X
Patikrinkite, ar gerai priveržti visi elektros ir mechaninių jungčių tvirtinimo varžtai X
Patikrinkite, ar ritės atsparumas izoliacijai yra pakankamas X
Patikrinkite, ar visos potencialų ir įžeminimo jungtys bei ekranuotos dangos deramai prijungtos ir 
tinkamai sujungtos. X

Patikrinkite mašinos paviršiaus švarą ir įsitikinkite, kad nėra didesnių kaip > 5 mm dulkių sluoksnių X

Kontrolė�esant�trikčių
Neįprastos darbo sąlygos, tokios kaip pvz., perkrova ar 
trumpasis jungimas, yra triktys, perkraunančios mašinos 
elektrą ir mechaniką. Neįprastos darbo sąlygos gali atsi-
rasti ir dėl gamtinių katastrofų. Atsiradus panašių trikčių, 
nedelsiant atlikite pagrindinę patikrą.

Privalomi�valcavimo�guolių�tepimo�terminai�
nukrypsta�nuo�inspekcijos�intervalų,�todėl��
į�juos�būtina�ypatingai�atkreipti�dėmesį!

Mašinos iki 315 M konstrukcinio dydžio turi standartinius 
valcavimo guolius, suteptus ilgalaikiais tepalais, mode-
liai nuo 315 MX konstrukcinio dydžio turi tepimo įrangą, 
pasirinktinai tinkančią taip pat ir žemesnei konstrukcinių 
grupių kategorijai. Duomenys apie guolius ir tepimo 
intervalus pateikti bendroje montavimo, eksploatavimo 
ir techninės priežiūros instrukcijoje arba tipo ar vėlesnio 
tepimo lentelėje.

Techninės�priežiūros�darbus�(išskyrus�
vėlesnio�tepimo�darbus)�galima�atlikti�tik�
mašinai�esant�neveikos�būklėje.
Svarbu�užtikrinti,�kad�mašina�būtų�apsau-
gota�nuo�įjungimo�ir�pažymėta�atitinkama�
informacine�lentele.

Naudojant tepalus, tepimo ir valymo priemones svarbu 
laikytis jų gamintojų saugos nurodymų ir apsaugos nuo 
nelaimingų atsitikimų taisyklių!
Šalia esančias ir įtampos veikiamas dalis reikia 
uždengti!
Būtina pasirūpinti, kad pagalbiniai kontūrai, pvz., 
šildymas neveikos metu, būtų atjungti nuo įtampos.
Konstrukcijose su kondensato nutekėjimo plyšiais, prieš 
sandarinant, išleidimo varžtą reikia sutepti tinkama 
sandarinimo priemone (pvz., „Epple 28“)!

Darbus reikia pažymėti papildoma lentele apie remontą, 
nurodant šiuos duomenis:
– datą,
– darbus atliekančią įmonę,
– jeigu reikia – remonto pobūdį,
–  jeigu reikia – oficialiai pripažintą, patikrą atlikti įgalioto 

asmens simbolį, kaip to reikalauja BetrSichV.

Jei�darbus�atlieka�ne�gamintojas,�juos�turi�
perimti�oficialiai�atlikti�patikras�pripažintas�ir�
įgaliotas�asmuo,�kaip�to�reikalauja�BetrSichV.�
Šis�asmuo�privalo�išduoti�raštišką�
patvirtinimą�arba�mašiną�paženklinti�savo�
patikros�ženklu.�Užsienyje�privaloma�laikytis�
atitinkamų�nacionalinių�potvarkių.�

Lakavimas�ir�impregnavimas�po�remonto�ar�būklės�
palaikymo�darbų

Pakartotinai�lakuojant�sprogimui�atsparius�
variklius�arba�impregnuojant�pilnai�
sukomplektuotą�statorių,�po�pakartotinės�
apvijos,�mašinos�paviršiuje�gali�susidaryti�
storas�lanko�ar�dervos�sluoksnis.�Tai�gali�
sukelti�elektrostatines�iškrovas,�kurių�metu�
kyla�sprogimo�pavojus.�Šalia�atliekami�
įkrovimo�darbai�taip�pat�gali�elektrostatine�
įkrova�įkrauti�paviršius�arba�paviršiaus�dalis,�
dėl�ko�gali�kilti�sprogimo�pavojus.�Todėl�
privaloma�laikytis�reikalavimų,�kaip�tai�
numato�IEC/EN�60079-0:�„Prietaisai�–�bendr.�
reikalavimai“,�7.4�p.�ir�TRBS�2153,�taip�pat:

lako ar dervos sluoksnio storio ribojimas atitinkamai 
pagal sprogumo grupę iki

– IIA, IIB: bendras sluoksnio storis ≤ 2 mm
– IIC: bendras sluoksnio storis ≤ 0,2 mm

Naudojamo lako ar dervos paviršiaus atsparumo 
ribojimas iki

–  IIA, IIB, IIC, III paviršiaus atsparumas ≤ 1GΩ II ir III 
grupės variklių

III sprogumo grupės iškrovos įtampa – ≤ 4 kV (tik 
dulkės, išmatuotos izoliuojančios medžiagos storiu IEC 
60243-1 aprašytuoju būdu). 
Taip pat svarbu turėti omenyje IEC/EN 60079-32: 
„Elektrostatiniai pavojai“ nuostatas, ypatingai A prie-
do: „Statinės elektros įtampos pagrindas“, B priedo: 
„Elektrostatinės iškrovos ypatingų situacijų metu“ ir C 
priedo: „Medžiagų degumas“.



Lietuviškai
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Atsarginės�dalys

Išskyrus�standartizuotas,�įprastines�ir�
lygiavertes�dalis�(pvz.,�valcavimo�guolį),�
galima�naudoti�tik�originalias�atsargines�
dalis�(žr.�atsarginių�dalių�sąrašą);�tai�ypač�
taikytina�sandarikliams�ir�sujungimo�dalims.�
Užsakant�atsargines�dalis�reikia�nurodyti�
šiuos�duomenis:
–�atsarginės�dalies�pavadinimą,
–�variklio�tipą,
–�variklio�numerį.

Sandėliavimas
Sandėliuojant arba naudojant lauke, rekomenduo-
jama atlikti permontavimą arba pasirūpinti tinkamu 
uždengimu. Vengti ilgalaikio tiesioginių ir intensyvių 
saulės spindulių, lietaus, sniego, ledo ar dulkių poveikio.

Ilgalaikis�sandėliavimas�(ilgiau�nei�12�mėnesių)
Ilgalaikis sandėliavimas leidžiamas ramiose ir uždarose 
bei sausose patalpose, kur temperatūros diapazonas 
siekia nuo -20 iki +40 °C, o ore nėra agresyvių dujų, 
garų, dulkių ir druskų. Pirmenybė teikiama variklių 
transportavimui ir sandėliavimui originalioje pakuotėje. 
Sandėliavimas ir transportavimas ant ventiliatoriaus 
gaubto neleidžiamas. Neapsaugoti metaliniai paviršiai, 
tokie kaip veleno galai ir jungė, gamykloje laikinai 
apsaugai nuo korozijos ir papildomai padengti ilgalaike 
apsaugine priemone. Jei varikliai dėl aplinkos sąlygų 
pasidengia rasa, reikia imtis priemonių apsaugai nuo 
drėgmės. Tokiu atveju reikalinga speciali pakuotė su 
orui nelaidžia sandaria folija arba plastikinė pakuotė 
su drėgmę sugeriančiu audiniu. Į variklių gnybtų dėžes 
reikia įdėti drėgmę sugeriančio audinio pakuotes.
Varikliams transportuoti naudoti varžtus su ąsomis/
krovinines kilpas, pritaikant tinkamus takelažus. Varžtai 
su ąsomis/krovininės kilpos skirtos tik varikliui pakelti 
be papildomų montavimo dalių, tokių kaip atraminės 
plokštės, pavaros ir t. t.
Varikliai su sustiprintais guoliais pristatomi su trans-
portavimo apsauga. Transportavimo apsaugą, esančią 
veleno gale, galima nuimti tik montuojant variklį ir prieš 
jį įjungiant.
Pasukite veleną bent 1 kartą metuose, kad 
išvengtumėte nuo ilgalaikės neveikos atsirandančių 
žymių. Po ilgesnio sandėliavimo mažėja guolio tepalų 
sunaudojimo trukmė (senėjimas). Kai guoliai atvi-
ri, rekomenduojama 1 kartą metuose atlikti tepalų 
būklės kontrolę. Pastebėjus tepalų sumažėjimą ar jų 
užsiteršimą, tepalus pakeiskite. Uždarus guolius  
(ZZ 2RS) po > 48 mėnesio sandėliavimo pakeiskite.

Utilizavimas
Utilizuojant mašiną reikia laikytis nacionalinių potvarkių.
Taip pat svarbu turėti omenyje, kad alyva ir tepalai turi 
būti utilizuojami laikantis naudotos alyvos utilizavimo 
potvarkio. Jie negali būti užteršti skiedikliais, šalto valy-
mo reagentais ir lako likučiais. 
Tolesnei utilizacijai kai kurias medžiagas reikia atskirti. 
Svarbiausi komponentai yra: pilkasis špižius (korpusas), 
plienas (velenas, atramos ir rotoriaus skarda, smulkios 
dalys), aliuminis (rotorius), varis (apvijos) ir plastikas 

(izoliacinės medžiagos, tokios kaip poliamidas, polipro-
pilenas ir kt.). Elektronikos dalys, tokios kaip montavimo 
plokštė (keitiklis, daviklis ir kt.) utilizuojamos atskirai.

Gnybtų�plokštės�paskirstymas 

Įprastinės�konstrukcijos�paviršiuje�aušinami�
varikliai�pritaikyti�naudoti�abejomis�sukimosi�
kryptimis.�Išimtis�–�2-jų�ašigalių�varikliai�nuo�
355�konstrukcinio�dydžio�ir�tyliai�dirbantys�
varikliai,�kurių�identifikaciniame�numeryje�po�
ašigalių�skaičiaus�pridėta�„G“�raidė.�Į�jų�
serijinę�konstrukciją�įtrauktas�nuo�sukimosi�
krypties�priklausantis�ventiliatorius.�Naudo-
jant�nuo�sukimosi�krypties�priklausantį�
ventiliatorių�arba�atbulinės�eigos�blokatorių,�
ant�ventiliatoriaus�gaubto�yra�sukimosi�
kryptį�nurodanti�rodyklė.�

Prie fazių L1, L2, L3 (abėcėlės arba logine seka) esan-
tys gnybtai U1, V1, W1 visuomet inicijuoja eigą dešinėn. 
Tačiau jai mašina priskiriama tipui, ženklinamam „DL“, 
numatytoji variklio sukimosi kryptis yra kairėn. 
Sukimosi kryptį galima pakeisti, tiesiogiai jungiant ir 
variklio gnybtų plokštėje sukeičiant dvi tinklo linijas.
 

�Keisti�sukimosi�kryptį�naudojant�konstrukci-
jas�su�atbulinės�eigos�blokatoriumi�ir/arba�
nuo�sukimosi�krypties�priklausantį�
ventiliatorių�–�draudžiama.�

Mašinos, turinčios tik vieną veleno galą arba du skirtin-
go storio veleno galus, rotoriaus sukimosi kryptis yra ta, 
kurią nustato stebėtojas, apžiūrėjęs priekinę vienintelio 
arba storesnio veleno galo pusę.

�Kiekvienas�variklis�turi�jam�privalomą�
prijungimo�schemą,�naudojamą�po�prijungi-
mo.�Pagalbiniai�kontūrai�prijungiami�taip�pat�
laikantis�pridedamos�papildomos�prijungimo�
schemos.

Nurodymai�dėl�kabelio�tvirtinimo�dalių,�patvirtintų�
naudoti�apsaugai�nuo�sprogimo

Išvadų dėžės yra serijinės gamybos su srieginėmis 
ertmėmis pagal metrinę sistemą (remiantis EN 50262) 
arba ypatingos konstrukcijos, su NPT srieginėmis 
ertmėmis pagal ANSI B1.20.1-1983. Pardavimo metu 
jos uždarytos kamščiais arba ATEX patvirtintomis kabe-
lio tvirtinimo dalimis. 
Mašinai prijungti leidžiama naudoti tik tuos kabelius 
ir linijines įvestis, kurios pagamintos pagal direktyvą 
2014/34/ES (RL 94/9/EB) ir atitinka bent jau IP 55 ap-
saugos lygį arba analogišką variklio apsaugos tipą. 
Atsparumo sprogimo tipui priskiriamuose varikliuose, kai 
apsauga užtikrinama korpusu „t“, bei kai būtinas IP 6X 
apsaugos lygis, kabeliai ir linijinės įvestys bei kamščiai 
turi būti pagaminti pagal direktyvos 2014/34/ES  
(RL 94/9/EB) reikalavimus ir išpildyti bent jau IP 65 
apsaugos lygio reikalavimus.
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Visus�nepanaudotus�kabelių�įvedimo�plyšius�
reikia�užkimšti�kamščiais,�pagamintais�pagal�
direktyvą�2014/34/ES�(RL�94/9/EB),�
išpildančius�mažiausio�apsaugos�lygio�
reikalavimus.�Turimus�kamščius�reikia�
patikrinti�dėl�jų�atitikimo�šiam�reikalavimui�ir,�
jei�reikia,�pakeisti.

Informacija apie sriegio tipą nurodoma ant 
eksploatacinės medžiagos (tipo lentelėje arba ant 
išvadų dėžės).
Alternatyviai gali būti pateiktas nurodymas dėl įvedimo 
sriegių, kurių skaičius ir padėtis pavaizduota variklio 
eskize. Jei neužsakoma kitaip, naudojami įmonės 
„Jacob“ kabelių tvirtinimo elementai. Naudojant šiuos 
elementus reikia laikytis toliau pateiktų nurodymų:

Sriegis Art.�Nr. Kabelio�skerspjūviui 
[mm]

Rakto�dydis 
[mm]

Instaliacinis�prisukimo�
momentas 

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

*) Baseefa06ATEX0056X arba IEC BAS 06.0013X.

„Ex“�EMS�žalvario�tvirtinimo�elementai,�sriegiai�pagal�metrinę�matavimo�sistemą,�EB�atitikties�sertifikatas�
DMT�99�ATEX�E�016

Sriegis Art.�Nr. Kabelio�skerspjūviui 
[mm]

Rakto�dydis 
[mm]

Instaliacinis�prisukimo�
momentas 

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

*) Baseefa06ATEX0056X arba IEC BAS 06.0013X.

„Ex“�žalvario�tvirtinimo�elementai,�sriegiai�pagal�metrinę�matavimo�sistemą,�EB�atitikties�sertifikatas� 
DMT�99�ATEX�E�016

Naudojant pagal direktyvą 2014/34/ES (RL 94/9/EB) 
(ATEX) patvirtintus kabelio tvirtinimo elementus arba 
kitų gamintojų kamščius, reikia laikytis jų gamintojų 
pateiktų duomenų.

Lietuvos
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ES�atitikties�deklaracija
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Serija�(IE*-)K.../(IE*-)K8..�(Y2,�Y3)/(IE*-)W.../(IE*-)B...
Prietaisų�ženklinimo�struktūra

Prietaiso�tipas
IEC 

konstrukcinis�
dydis

EU NB

Grupė/kategorija/
G�(dujos)�arba�
D�(dulkės)

Atsparumo�sprogimui�tipas,�temperatūros�klasė,�
prietaiso�apsaugos�lygis

(IE
*-
)K
...
�5
6�
ik
i�4
00
�

(IE
*-
)W

...
�6
3�
ik
i�4
00

(IE
*-
)B
...
�8
0�
ik
i�4
00

(IE
*-
)K
8.
.�6
3�
ik
i�4
50
…
�(Y

2,
�Y
3)

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

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

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

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

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

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

 II 3D Ex tc IIIB TX°C Dc arba 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 arba Ex db IIC T3…T6 Gb arba
Ex d IIC T3…T6 arba Ex d IIC T3…T6 Gb 
arba pasirinktinai Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIC T3…T6 arba Ex db eb IIC T3…T6 Gb arba
Ex de IIC T3…T6 arba Ex de IIC T3…T6 Gb
arba pasirinktinai Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db IIB+H2 T3…T6 arba Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb arba
Ex d IIB+H2 T3…T6 arba Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb 
arba pasirinktinai Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIB+H2 T3…T6 arba Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb arba
Ex de IIB+H2 T3…T6 arba Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb
arba pasirinktinai Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex eb IIC T1/T2, T3 arba T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 arba T4)
arba pasirinktinai Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 3D

Ex eb IIC T1/T2, T3 arba T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 arba T4 Gc)
arba pasirinktinai Ex tc IIIB TX°C Dc arba Ex tc IIIC TX°C Dc1)

0637
 II 2D

 II 3G

Ex tb IIIC TX°C Db arba pasirinktinai
Ex ec IIC T2, T3 arba T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 arba T4 Gc)

 II 3G

 II 3D

Ex ec IIC T2, T3 arba T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 arba T4 Gc)
arba pasirinktinai Ex tc IIIB TX°C Dc arba Ex tc IIIC TX°C Dc1)

1) laidžios dulkės

NB 0637 …   IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH (Techninės saugos institutas),   
Fuchsmühlenweg 7
09599 Freibergas (Vokietija)
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