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Seriebetegnelsen blir utfylt med merkingen IE* for energieffektive 
utførelse, der * = 1, 2, 3 tilsvarer virkningsgrad-klasse etter 
EN/IEC 60034-30-1 (eksempel IE3-K11R 132S 4 Ex e IIC T3).
 
Antenningsbeskyttelsesart forhøyet sikkerhet „e“ („eb“) 
Antenningsbeskyttelsesart „n“ (forhøyet sikkerhet „ec“) 
Antenningsbeskyttelsesart beskyttelse ved hus „t“
serie (IE*-)K...  og (IE*-) „W..R“
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Generelt

 OBS: Les monterings-, drifts- og vedlike-
holdsdokumentasjonene, terminaldiagram-
met, det supplerende terminaldiagrammet og 
sikkerhetsdatabladet før transport, monte-
ring, igangkjøring, vedlikehold og reparasjon, 
og overhold det som står skrevet!

Den foreliggende supplerende drifts- og vedlikeholds-
veiledningen gjelder sammen med drifts- og vedlike-
holdsveiledningen for normmontorer, i de grunnleg-
gende fastleggelsene om tilkobling, montering, drift 
og vedlikehold, samt reservedellistene og de allerede 
nevnte dokumentene.
Disse monterings-, drifts- og vedlikeholdsdokumenta-
sjonene skal gjøre sikker og forskriftsmessig transport, 
montering, igangkjøring og vedlikehold av den eksplo-
sjonsbeskyttede elektriske maskinen enklere. Hverken 
overholdelse av denne veiledningen eller betingelsene 
under og metodene benyttet ved installering, drift og 
vedlikehold av elektromotoren kan overvåkes av produ-
senten. En uforskriftsmessig utføring av installeringen 
kan føre til materielle skader og som følge derav til fare 
for personskade. Derfor påtar vi oss intet ansvar eller 
erstatningsansvar for tap, skader eller kostnader som 
oppstår ved eller har noen sammenheng med feilaktig 
installering, uforskriftsmessig drift eller feil bruk eller 
vedlikehold.
Tegninger og figurer er forenklede framstillinger. På 
grunn av forbedringer og endringer er det mulig at 
de ikke stemmer fullstendig overens med den leverte 
elektriske maskinen. Vi streber etter å stadig forbedre 
produktene våre. Derfor forbeholder vi oss retten til å 
utføre endringer på produktet, de tekniske dataene eller 
i monterings-, drifts- eller vedlikeholdsveiledningen, 
uten å melde fra på forhånd. Utføringer, tekniske data 
og figurer er først bindende etter skriftlig bekreftelse fra 
leverandøren.

Symboler
I denne driftsveiledningen brukes tre symboler som 
viser til spesielt viktige avsnitt:

Sikkerhets- og garantimerknader,
inkludert mulige personskader.

Advarer mot elektrisk spenning, livsfare.
Viser til at skader kan oppstå på den elektris-
ke maskinen og/eller på hjelpeinnretningene.

Ex tilleggsmerknader for elektriske maskiner 
i apparatgruppe II for kategori 2 (sone 1, 21) 
henholdsvis apparatgruppe II for kategori 3 
(sone 2, 22).

Sikkerhetsforskrifter
Sikkerhetsforskriftene og ulykkesforebyggende forskrif-
ter oppført i denne driftsveiledningen,
direktiver og anerkjente tekniske regler må absolutt 
overholdes!
Hvis sikkerhetsanvisningene ikke følges, kan følgene 
være fare for personer og/eller skade på maskinen.

Forskriftmessig bruk
Denne driftsveiledningen gjelder for eksplosjonsbeskyt-
tede elektriske lavspenningsmotorer. Beskyttelsesart 
etter IEC/EN 60034-5 tilsvarer for motorer til bruk i 
sonene 1 og 2 og minst IP 54, for bruk i sone 22, minst 
IP 55 og for bruk i sonene 21 og 22 med elektrisk le-
dende støv IP 65. Ved kombinasjoner gjelder alltid den 
høyeste påkrevde beskyttelsesarten. Beskyttelsesarten 
er alltid angitt på motorens typeskilt. I eksplosjonsfar-
lige områder får bare elektriske maskiner som har den 
tillatte antenningsbeskyttelsesarten brukes.

Elektriske maskiner til apparatgruppe II, 
kategori 2 (tilordnede soner: 1, 21)
henholdsvis apparatgruppe II, kategori 3 
(tilordnete soner: 2, 22)

En annen bruk som går utenfor dette, er ikke forskrifts-
messig bruk.For skader og driftsforstyrrelser, som 
oppstår ved monteringsfeil, manglende overholdelse av 
denne veiledningen eller ufagmessige reparasjoner, tas 
intet ansvar.

Eksplosjonsfarlige områder
Hvilke områder som skal regnes som eksplosjonsfarlige, 
enten utendørs eller i lukkede rom, med hensyn til de 
gjeldende direktivene og bestemmelsene, må overlates 
tiloperatøren, eller hvis det oppstår tvil om bestemmel-
sen av eksplosjonsutsatte områder, til den ansvarlige 
tilsynsenheten/tilsynsmyndigheten. I direktivet 99/92/
EF – ATEX 153 «arbeidsverndirektivet» (tidligere ATEX 
118a henholdsvis 137) er ansvaret fastlagt for operatøren 
av slike anlegg. Grunnlaget for eksplosjonsbeskyttede 
produkter er direktiv 2014/34/EU (RL94/9/EF). Her er 
kravene fastlagt som stilles til produkter som skal brukes 
i eksplosjonsfarlige områder. Disse blir støttet av føl-
gende standarder (se under). De eksplosjonsbeskyttede 
elektriske maskinene som denne veiledningen gjelder for, 
er utført i henhold til standardene IEC/EN 60034  
(VDE 0530), IEC/EN 60079-0, IEC/EN 61241-0 og stan-
dardene som tilsvarer den aktuelle antenningsbeskyttel-
sesarten IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-15,  
IEC/EN 61241-1 og/ eller IEC/EN 60079-31. De kan bare 
settes i drift i eksplosjonsutsatte områder under de betin-
gelser den ansvarlige tilsynsenheten fastsetter.

Antenningsbeskyttelsesart, temperaturklas-
se og parameter kan leses av på motorens 
typeskilt.

– apparatgruppe II, kategori 2 
 (tilordnede soner: 1, 21)
Elektriske maskiner med antenningsbeskyttelsesar-
ten forhøyet sikkerhet „e“ (eb) og eksplosjonssikker 
kapsling „d“ („db“/„db eb“). Videre er det i denne grup-
pen elektriske maskiner tilordnet bruk i områder med 
brennbare svevepartikler i antenningsbeskyttelsesarten 
beskyttende kapsling „tb“.

– apparatgruppe II, kategori 3
 (tilordnede soner: 2, 22)
I denne kategorien faller elektriske maskiner av anten-
ningsbeskyttelsesarten: ”n” (høynet sikkerhet „ec“) og 
elektriske maskiner til bruk i områder med brennbare 
svevepartikler i antenningsbeskyttelsesarten beskyt-
tende kapsling „tc“.
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Merking etter 
RL 2014/34/EU (RL 94/9/EF) eller

ТП ТС 012/2011
Betegnelse etter Betegnelse etter

EU
EAC

Nr.
NB

Gruppe/
Kategori/

G (gass) eller
D (støv)

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

og/ eller
IEC 61241-0:2004/
EN 61241-0:2006

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

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

EN 60079-0:2012/A11:2013

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

Ex eb IIC T1/T2, T3 eller T4 GbГБ08 1

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

Ex ec IIC T2, T3 eller 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 elektrisk ledende støv)

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, elektrisk ledende støv)

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

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

Ex tb IIIC Tx°C DbГБ08 1
-

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

 Ex tD A22 IP55 Tx°C 
(IP 65 elektrisk ledende støv)

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, elektrisk ledende støv)ГБ08 1

-

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

Ex nA IIC T2, T3 eller T4 Gc eller Ex ec IIC 
T2, T3 eller T4 Gc
Ex tb IIIC Tx°C DbГБ08 2

-
II 3G
II 3D Ex nA II T2, T3 eller T4

Ex tD A22 IP55 Tx°C
(IP 65 elektrisk ledende støv)

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, elektrisk ledende støv)ГБ08

[Ved angivelse av en maksimal overfl atetemperatur: Sone 2 (gass): Samlet overfl ate inkludert rotorer og viklinger; 
ved sone 21,22 (støv): ytre overfl ater (kapsling, aksel)!]

Merking av eksplosjonsbeskyttede motorer
QS sertifi siering ved det tekniske kontrollorganet 0637 … IBExU Freiberg

Motorer med dobbel merking er bare for bruk 
i gass- eller støv-eksplosjonsfarlige områder. 
Bruk av hybride kombinasjoner må prøves 
og godkjennes særskilt.

Generelle merknader til bruk av frekvensomformer
Drift av eksplosjonsbeskyttede trefasede veksels-
strømsmotorer på frekvensomformeren er bare tillatt 
når motoren er framstilt, kontrollert, godkjent og spesielt 
merket for slik bruk. De spesielle merknadene fra produ-
senten må absolutt overholdes.
Ved et tilsvarende valg av omformer og/eller bruk av 
fi lter, må man forsikre seg om at den maksimalt tillatte 
impulsspenningen på motorklemmene ikke overskrides. 

For de enkelte seriene/valgmulighetene gis det følgende 
verdier for maks. impulsspenning:

Serie K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/W.1R/W.2R
Størrelse 56-132T1)  Û ≤ 1.000 V 
Størrelse 56-132T1) etter Sp.2945 Û ≤ 1.350 V 
Størrelse 132 [K20. 112] til 400 Û ≤ 1.350 V 

Serie KU1./KU0./KU2./WU1R/WU2R2)

Størrelse 56-132T1) etter Sp.9382 Û ≤ 1.560 V 
Størrelse 132 [KU0. 112] til 400 Û ≤ 1.800 V 

Serie KV1./KV4./KV0./KV2./WV1R/WV2R2)

Størrelse 132 [KV0., KV4. 112] til 400 Û ≤ 2.500 V 

1)  132T…. Akselhøyde 132 levert fra Werk 
VEM motors GmbH Thurm

2)  Ved bestemte utførelser er det mulig å merke modell-
seriene K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/W.1R/W.2R 
med en etterfølgende TU oder TV.

Hvis merkenummeret er tilføyd en X, må 
bestemte pålegg i den tilhørende typegodkjen-
ningen overholdes.
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Det må kontrolleres at driftsspenningen på motorklem-
mene (sjekk spenningstap over filter!) i alle tilfeller stem-
mer overens med opplysningene på typeskiltet. Hvis 
spenningstap over frekvensomformeren, ledningene og 
eventuelle spjeld eller filter fører til at klemmespennin-
gen på motoren er mindre enn målespenningen angitt 
på typeskiltet, må hjørnefrekvensen stilles inn med en 
lavere verdi ved en lineær spennings-/ frekvenstilord-
ning. Dermed er det mulig at det nominelle omdreinings-
tallområdet er mindre. 
Drift av frekvensomformeren er bare tillatt innenfor 
driftsverdiene som er angitt på merkeskiltet. En kort-
varig overskridelse av maskinens oppgitte verdi for 
avgitt effekt er tillatt med opptil 1,5 ganger verdien for 
maksimalt 1 min i et tidsintervall på 10 min. Det angitte 
maksimale omdreiningstallet eller frekvensen må ikke 
under noen omstendighet overskrides. 
Beregningen av den innebygde termiske viklingsbeskyt-
telsen skal skje ved en utløsende enhet som oppfyller 
kravene i direktiv 2014/34/EU og som har EX-merking 
II (2) G. 
Motorene må ikke drives som gruppedrivenhet.
For oppstilling og idriftsettelse av frekvensomformeren, 
må merknadene i driftsveiledningen fra produsenten 
absolutt overholdes. Den angitte minimums koblingsfre-
kvensen angitt på merkeskiltet må ikke underskrides.

Enheter i kategori 2 på frekvensomformeren
For antenningsbeskyttelsesart forhøyet sikkerhet „e“ 
(ny: „eb“) (EPL Gb) og også beskyttelse ved kapsling 
„tb“ (EPL Db) er EU-typeprøveattester nødvendig, som 
eksplisitt godkjenner drift med omformeren. Betingel-
sene og parametrene til systemets motor, omformer 
og beskyttelsesinnretning er oppført på den aktuelle 
EU-typeprøveattesten, den tilhørende EU-samsvarser-
klæringen, merkeskiltet eller i databladene. 

Enheter i kategori 3 på frekvensomformeren
Ved utføring i antenningsbeskyttelsesartene „n“ (ny: 
Ved forhøyet sikkerhet „ec“) (EPL Gc) og beskyttelse 
ved kapsling „tc“ (EPL Dc) må motorene, som forsynes 
gjennom omformere med variable frekvenser og/eller 
spenninger, og den fastlagte omformeren eller en som 
er sammenlignbar med hensyn til spesifikasjonene for 
utgangsspenning og -strøm, kontrolleres. Alternativt kan 
temperaturklassen fastslås ved utregning. De nødven-
dige parametrene og betingelsene er angitt på merke-
skiltet og i motordokumentasjonen.

Elektromagnetisk kompatibilitet 
Ved drift av motorer på frekvensomformeren, sær-
lig med innbygde kaldledere og andre sensorer, kan 
 forstyrrende utsendelser skje, alt etter type omformer. 
En overskridelse av grenseverdiene i henhold til  
I EC/EN 61000-6-3 må unngås for motoren og omfor-
merens bestående drivsystem. EMC-merknadene til 
produsenten av omformere må absolutt overholdes. 

Virkningsgradsklasse
Ved eksplosjonsbeskyttede motorer er en angivelse av 
virkningsgradsklassen (IE-klasse) etter IEC/EN 60034-
30-1 på merkeskiltet tillatt. IE-klasse og avgitt effekt 
angis. Formidling av motoreffekten skjer etter IEC/EN 
60034-2-1 til 1 kW ved direkte måling (avsnitt 8.1.1) 
og > 1kW etter enkelttap-prosedyre og beregning av 
tilleggstap fra resttapene (avsnitt 8.2.2.5.1). Typebeteg-

nelsen blir utvidet med effektgradsklasse som fortegn 
(eksempel IE3-K11R 132 S4…).

Oppstilling og elektrisk tilkobling
Ved montering og igangsettelse må de vedlagte sikker-
hetsanvisningene til motoren følges. Monteringsarbeider 
kan bare utføres av fagpersonell, som på grunnlag av 
faglig utdannelse, erfaring og opplæring har tilstrekkelig 
kunnskap om:

– Sikkerhetsforskriftene,
– ulykkesforebyggende forskrifter,
–  direktiver og anerkjente regler på det tek-

niske området (f.eks. VDE-bestemmelser, 
normer).

Fagpersonalet må kunne bedømme arbeidet de er 
tildelt, gjenkjenne mulige farer og unngå dem. De må ha 
fått fullmakt fra anleggets sikkerhetsansvarlige til å utfø-
re de nødvendige arbeidene og aktivitetene.Opprettelse 
av elektriske anlegg i eksplosjonsfarlige områder krever 
i Tyskland bl.a. overholdelse av følgende forskrifter:

–  BetrSichV 
”Driftssikkerhetsforordningen”

–  TRBS 
„Tekniske regler for driftssikkerhet“

–  GefStoffV 
”Forordning om farlige stoffer”

–  IEC/EN 60079-14 
”Eksplosjonsfarlig atmosfære – del 14: 
Prosjektering, utvalg og opprettelse av 
elektriske anlegg“

Utenom Tyskland må de relevante nasjonale reglene 
overholdes!

Uluftede motorer uten egenlufting avkjøles ved fri kon-
veksjon ved ribbekjøling på motorhuset. En tilstrekkelig 
sikkerhet mot for høy oppvarming sikres ved ytelsesre-
duksjon/viklingstilpasing og dokumenteres ved typeprø-
ving/innlevering. For å overholde temperaturklassen og 
den tillatte driftstemperaturen, må den frie konveksjonen 
sikres. Motoren må ikke tildekkes.

Miljøpåvirkninger
Den tillatte kjølemiddeltemperaturen (romtemperaturen 
på oppstillingsstedet) etter IEC/EN 60034-1 er uten 
merking maksimalt 40 °C / minimum -20 °C og den 
tillatte oppstillingshøyden inntil 1000 m.o.h. (avvikende 
verdier er angitt på motorens merkeskilt og er eventuelt 
attestert separat). Det må passes på at kjøleluften går 
uhindret gjennom luftinngangsåpningene til og strøm-
mer fritt gjennom luftinngangsåpningene og ikke umid-
delbart kan suges igjen. Innsugings- og utblåsningsåp-
ninger må beskyttes mot forurensinger og grovt støv. 
Den direkte innsugingen av utblåsningsluft fra aggrega-
ter i nærheten må forhindres ved egnede tiltak.
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Minsteavstanden til luftinntaket til viftetoppen til et 
hinder (mål Bl) må absolutt overholdes.

For å hindre at fremmedlegemer og væske kommer 
loddrett inn i viften på motorer med vertikal akselposi-
sjon:

Akseltapp nedover:
Viftebeskyttelsesdekslet er utstyrt med et beskyttel-
sestak (leveringstilstand), som er større enn det den 
omskridenede kretsen til luftinntaksåpningene. Alterna-
tivt kan beskyttelse mot fallende fremmedlegemer og 
væske realiseres ved operatøren.

Akseltapp oppover:
Ved konstruksjonsformer med akselen oppover må 
operatøren selv sikre mot at fremmedlegemer og vann 
faller loddrett inn. Ved akseltapp oppover må det også 
passes på at vann eller annen væske ikke trenger inn 
langs akselen.
Ved oppstilling av overflateavkjølte motorer må det også 
passes på at hullene til kondensvannavløpet befinner 
seg på det laveste punktet. Ved lukkede kondensvann-
avløpshull må skruene settes inn med tetningsmiddel 
igjen etter at kondensvannet er sluppet ut. Ved åpne 
kondensvannhull må det unngås direkte sprut fra 
spylevann eller flomvann. En omhyggelig oppstilling av 
motorer på et helt flatt underlag for å unngå skjevhet 
ved fastmontering, er absolutt påkrevet. Ved maskiner 
som skal kobles til må det passes på at oppstillingen 
er nøyaktig. Det bør brukes elastiske koblinger så langt 
som mulig.

Motortilkobling
Tilkoblingen skal skje ved en fagmann etter de gjel-
dende sikkerhetsbestemmelsene. Utenom Tyskland 
må de gjeldende nasjonale reglene overholdes.
Angivelser på merkeskiltet på absolutt overholdes!

Sammenlign strømtype, nettspenning 
og frekvens! 
Pass på koblingen!
Legg merke til strømverdien for 
vernebryterinnstillingen!
Ved motorene i antenningsbeskyttelsesarten 
forhøyet sikkerhet „e“ („eb“) må tE-tiden og 
den relative startstrøm IA/IN overholdes!
Motoren kobles til etter det vedlagte termi-
naldiagrammet i koblingsboksen!

For jordingen finnes en jordingsklemme på huset eller 
på flenslagerskjoldet, alt etter konstruksjonsform. Alle 
motorene har dessuten en jordingsklemme i koblings-
boksens indre. Ubrukte kabelforbindelser i koblingsbok-
sen må lukkes for å beskytte mot støv og fuktighet. For 
den elektriske koblingen gjelder de generelle sikkerhets- 
og igangsettelsesmerknadene. Kabelskrueforbindelsen 
eller låseskruen må være godkjent for Ex-området. De 
angitte installerings-dreiemomentene, tetningsområder 
og klemmeområder for trekkavlastning fra produsenten 
for skrueforbindelsene, må absolutt overholdes. Tilkob-
lingsledningen må etter DIN VDE 0100 velges under 
hensynstaken til strømstyrken oppgitt på merkeskiltet og 
de spesifikke betingelsene ved anlegget (f.eks. omgivel-
sestemperatur, leggemåte osv. etter DIN VDE 0298 eller 
IEC/EN 60204-1).

Ved romtemperaturer på mer enn 40 °C må 
kabler med en godkjent driftstemperatur på 
minst 90 °C benyttes. Dette gjelder også for 
de motorene som gis særlige pålegg til 
kabelutførelsen ifølge datablad/vedlegg til 
EU-typegodkjenningen.

Ved tilkobling av motoren må det særlig passes på at 
koblingsforbindelsene i koblingsboksen utføres nøyak-
tig. Mutrene til tilkoblingsskruene skal skrus til uten bruk 
av makt. Ved motorer med et klemmebrett med slissede 
bolter (slotted bolts) etter direktiv 2014/34/EU (RL 94/9/
EF), kan bare kabelsko benyttes for motortilkoblingen 
etter DIN 46295. Kabelskoene festes med trykkmutre 
med integrert fjærskive. Alternativt er det tillatt å bruke 
en massiv rundtråd for tilkoblingen, hvor diameteren til-
svarer slissebredden til koblingsbolten. Ved innføringen 
av tilførselsledningene i koblingsboksen, må det sørges 
for at ledningene er trykkavlastet. Koblingsboksens 
indre må holdes rent. Tetningene må være uskadde 
og sitte korrekt. Koblingsboksen må alltid være lukket 
under drift.

OBS, driftsvarme koblingsbokser må ikke 
åpnes i støv-eksplosjonsfarlige atmosfærer.

Motoren (IE.-)KPR/KPER 56 - 132S..T kan ved bestil-
ling leveres med separat koblingsboks av typen AK16/5. 
Da må installatøren ha godkjennelse til opprettelse av 
installasjoner i eksplosjonsfarlige områder og kunne 
omsette motorens koblingsskjemaer. Krype- og luft-
strekningene må opprettholdes ved en formontering av 
en klemmesokkel (koblingsplate) og skinnen for kaldle-
der- henholdsvis varmebåndstilkobling. Ved en lukket 
grunnplate med 4 x M4-gjenger i anordningen/målet  
56 x 56 og bruk av medfølgende tetninger og standard-
deler, er beskyttelsesklassen IP 55 (66) ivaretatt.

Størrelse 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
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Terminal-
bokstype Terminalplate

IB max QBmin QBmax Terminaltype Koblings-
gjenger

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

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

200 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Bolt/laskeklemme M8/2 x M6 -
KB 5130 Ex 118 35 U-bolt klemme M6 -

400 AV KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Bolt/laskeklemme M8/2 x M6 -

400 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Bolt/laskeklemme 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 Bolt/skruklemme M16/M12/M8 -
1000 A VEM KLP 1000 1000 70 2 x 240 Strømskinne M10 -
K1X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Bolt/laskeklemme M8/2 x M6 -
K2X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Bolt/laskeklemme M8/2 x M6 -
K1X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Bolt/laskeklemme M12/2 x M10 -
K2X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Bolt/laskeklemme M12/2 x M10 -

IB max maks. strømverdier
QBmin / QBmax min./maks. nominelt tverrsnitt
a  Slissebredden til koblingsskruen (terminalplate etter DIN 22412)
MTiltrekning Maks. tiltrekningsmoment koblingsgjenger 
*)   ved enledet tilkobling av massiv leder 6…10 mm2, Leder bøyd til en løkke 

Tiltrekningsmomenter koblingssystem (DIN 46200)

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

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

Skruklemme 7,5 20

U-bolt klemme/
laskeklemme - - - 1,2 1,2 3 - 10 - - -

Klemmekassetetning

Tetning Tilf. min. kjølemiddeltemperatur
Flatetetning, silikon rød, 3 mm tykk

-40 °CSilikonskum Ø 8 mm hvit
EPDM E 9566, 3 mm tykk*)
EPDM, svart, 3 mm tykk -30 °C

*) bare klemmekasse KA 05-13

Oversikt over koblingsboksene

Akseltetning (AWD) 
Modellserie (IE.-)K1.R 112 til 315, (IE.-)K4.R 355 til 400, (IE.-)W.1R 112 til 315, (IE.-)W.2R 400

Tetningsmateriale AWD Tilf. min. kjølemiddeltemperatur
FPM 80, FKM -25 °C
Silikon -30 °C
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Tiltrekningsmomenter for skruer på koblingsboksen, lagerskjold og lagerdeksel 
Modellserie (IE.-)K1.R 112 til 315, (IE.-)K4.R 355 til 400, (IE.-)W.1R 112 til 315, (IE.-)W.2R 400

Gjenger Ø M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Lagerskjold - - 25 45 75 170 275
Lagerdeksel 5 8 15 20 20 - -
Koblingsboks - 4 7,5 12,5 - 20 -

Tiltrekningsmomenter for skruer på koblingsboksen, lagerskjold og lagerdeksel 
Modellserie (IE.-)KPER/O 63 til 132T, (IE.-)KPR/O 56 til 100

Type Konstruk-
sjonsform Lagerskilt Fastlagerdeksel Koblingsboks

(IE.-)KPER/O (IE.-)KPR/O DS NS DS NS
eller 

adapter deksel

skruer / skruetiltrekningsmoment MA
63… 56…

alle

M 4  
2,0 Nm

M 4  
2,0 Nm

M 4  
1,5 Nm  

(ved (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

Akseltetning (AWD)
Modellserie (IE.-)KPER/O 63 til 132T, (IE.-)KPR/O 56 til 100

Tetningsmateriale AWD Tilf. min. kjølemiddeltemperatur
FKM -20 °C

Motorer av antenningsbeskyttelsesart forhøyet sik-
kerhet „e“ („eb“) med utgående kabel (inkludert ut-
føring med flat koblingsboks, etter direktiv 2014/34/
EU (RL 94/9/EF) særlig godkjente koblingsbokser).

Den utgående kabelen legges ut etter kundens krav 
med 4 eller 7 ledere. Hvis en koblingsboks medfølger 
komplett og tilkoblingen skjer i et eksplosjonsbeskyttet 
rom, må følgende overholdes:

1.  Koblingsboksen skal festes slik at minst beskyttelses-
arten IP54 overholdes.

2.  For å opprettholde de påkrevde luftstrekingene, må 
terminalsokkelen festes i henhold til den angitte hull-
oversikten

3.  De vedlagte indre jordlederne fra motoren (grønn/gul) 
skal legges, med en klemt kabelsko, under klembøy-
len til jordingskoblingen.

4.  Motoravledningene (kabel) skal loddes forsiktig inn 
i de fraviklede kableskoene til klemmesokkelen. Det 
må passes på at koblingen skjer riktig U1, V1, W1 
(U2, V2, W2).

Ved montering av aggregat, må det passes på at motor-
nummeret på merkeskiltet til motoren stemmer overens 
med det fastnaglede skiltet i koblingsboksdekslet.

Vernetiltak mot utillatelig oppvarming
Hvis det i typegodkjenningen eller på merkeskiltet ikke 
gis fravikende opplysninger med hensyn til driftsmåte og 
toleranser, er elektriske maskiner laget for kontinuerlig 
drift, og normal oppstart, ikke stadig gjentakende opp-
start, og slik at det ikke oppstår noen vesentlig varmeut-
vikling ved oppstart. Motorene får bare benyttes for den 
driftsmåten som er angitt på merkeskiltet. Hvis det på 
effektskiltet ikke er gitt noen opplysning om driftsmåte, 
må motorene bare brukes i kontinuerlig bruk S1.
Området for spennings - og frekvensgrensene IEC/
EN 60034-1 (DIN VDE 0530, del 1) - Spenning ± 5 %, 
frekvens ± 2 %, kurveform, nettsymmetri - må overhol-
des, slik at oppvarming holder seg innenfor de tillatte 
grensene. For motorer i område B er spenningsgren-
sene merket spesielt på merkeskiltet. Større avvik fra 
de nominelle verdiene kan gjøre at oppvarmingen av 
den elektriske maskinen forhøyes til ikke tillatte verdier 
og må være angitt på merkeskiltet. Motoren må beskyt-
tes mot å bli for varm, f.eks. ved en motorvernebryter, 
dvs. må ved en strømavhengig, forsinket vernebryter 
i henhold til DIN VDE 0660 eller en tilsvarende innret-
ning i alle fasene unngå en oppvarming over de tillatte 
verdiene. Beskyttelsesinnretningen skal stilles inn på 
den nominelle strømverdien. Viklinger i trekant-kobling 
skal beskyttes slik, at utløseren eller releet er i koblet 
i serie med faseviklingen. For utvalg og innstilling av 
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utløseren, skal den nominelle verdien av fasespennin-
gen, d.v.s. den nominelle motorstrømmen ganget med 
0,58, legges til grunn. Er det ikke mulig å koble slik, 
må egnede beskyttelsesbrytere benyttes, f.eks. med 
overvåkning av faseutfall. Ved motorer som kan endre 
poler, må det for hvert nivå av omdreininger, sørges for 
strømavhengig forsinkede utløsere eller releer som skal 
lukkes for hverandre. 

Ved antennelsesbeskyttelsesarten forhøyet 
sikkerhet „e“ („eb“) overvåkes oppstarten 
også. Beskyttelsesinnretningen må dessuten 
ved blokkerte løpere slås av innenfor den 
tidsperioden som er angitt for den aktuelle 
temperaturklassen tE. Dette kravet er oppfylt, 
hvis utløsertiden - den finnes i utløserkarak-
teristikken (utgangstemperatur 20 °C) for 
forholdet IA/IN - ikke er større enn den angitte 
tE-tiden.

Elektriske maskiner av antennelsesbeskyttelsesarten 
forhøyet sikkerhet „e“ („eb“) for tung oppstart (høyeste 
løpetid > 1,7 x tE -tid) må i henhold til samsvarserklærin-
gen beskyttes ved en overvåkning av oppstarten og må 
være godkjent eksplisitt for slik bruk.

Termisk maskinbeskyttelse ved direkte 
temperaturovervåkning av viklingene er tillatt, 
hvis dette er godkjent og angitt på merkepla-
ten. Den består av temperatursensorer etter 
DIN 44081/44082, som står i forbindelse med 
utløserapparater med beskyttelsesartmerking 

II (2) G som gir eksplosjonsbeskyttelse. 
Ved motorer som kan endre poler, er det 
nødvendig med egne beskyttelsesinnretnin-
ger for hvert turtallsnivå, som er adskilt og 
lukket for hverandre.

Tilleggsinnretninger
Eksplosjonsbeskyttede motorer kan optimalt utstyres 
med tilleggsinnretninger: 

Ekstra termisk motorvern
Til overvåkning av statorviklingens temperatur, kan 
temperaturfølere (kaldleder, KTY eller PT 100) byg-
ges inn i motoren. For tilkobling av disse, er det enten 
i hovedkoblingsboksen eller i tilleggskoblingsboksen 
tilsvarende hjelpeklemmer for hjelpestrømkretser tilgjen-
gelig. Tilkoblingen skjer i henhold til det medfølgende 
koblingsskjemaet.

Termisk motorvern som fullstendig beskyttelse
Bruk av det termiske viklingsvernet som en fullstendig 
beskyttelse for motoren er bare tillatt, hvis denne driften 
er kontrollert spesielt og attestert av en oppnevnt myndig-
het. På merkeskiltet finnes det i dette tilfellet en merking 
ved angivelse av tA-tid i stedet for tE-tid og tekstangivel-
sen 

„Drift bare med funksjonskontrollert PTC-
utløserapparat med beskyttelsesartmerking 

II (2) G“.

Stillstandsoppvarming
Varmebåndene må oppfylle kravene i direktivet 2014/34/
EU (RL 94/9/EF). 

Varmeytelsen og tilkoblingsspenningen er angitt på mo-
torens merkeskilt. For tilkoblingen finnes det tilsvarende 
klemmer enten i hovedkoblingsboksen eller i tilleggskob-
lingsboksen for hjelpestrømkretser. Tilkoblingen skjer 
i henhold til det medfølgende koblingsskjemaet. Still-
standsoppvarmingen skal først slås på etter at motoren 
er slått av. Den må ikke slås på under drift av motoren.

Enhet for ekstra ventilering
Enheten for ekstra ventilering må oppfylle kravene i 
direktiv 2014/34/EU (RL 94/9/EG). Enheten for ekstra 
ventilering sørger for å føre bort varmetapet som oppstår 
ved drift av hovedmotoren. Enheten for ekstra ventilering 
må være påslått under drift av hovedmotoren. Etter at 
hovedmotoren er slått av, må det sørges for at enheten 
for ekstra ventilering fortsetter så lenge det er nødvendig, 
avhengig av temperaturen. Ved motorer med omdrei-
ningsretnings-avhengig enhet for ekstra ventilering, er 
det absolutt nødvendig å legge merke til omdreinings-
retningen (se omdreiningsretnings-pilen). Det må bare 
benyttes enheter for ekstra ventilering levert fra produ-
senten. Enheten for ekstra ventilering må kobles til etter 
det gyldige, vedlagte koblingsskjemaet i koblingsboksen. 

Spesialutførelse koblingsboks N-side
Ved denne spesialutførelsen befinner koblingsboksen 
seg foran viftedekslet på N-siden av motoren. Derfor er 
statorhuset dreid fra produsentens side. Spesielle kjen-
netegn i merkebetegnelsen: 
KNS…  for byggestørrelser 56 til 132..T 
  (VEM motors Thurm GmbH) 
KN …  for byggestørrelser 112 til 400 
  (VEM motors GmbH)
Ved motorer i kategori 2 må det gjøres en ekstra innsen-
ding.

Utstyrt med RFID-transponder (Memory Motor)
Det består den valgfrie muligheten å utruste den med 
RFID Transponder (kort: TAG) som Memory-Motor, spe-
sielt kjennetegn MM etter EW-N 1002, Bl. 13. Transpon-
deren kommer til innsats D14-TAGspecial ATEX (RFID 
System iID®2000, 13.56 MHz basert på ISO 15693.

Lesing av data i områder med eksplosjonsfarlig 
atmosfære må bare skje ved et leseapparat 
godkjent etter direktiv 2014/34/EU (RL 94/9/EF).

Eksterne varme- og kuldekilder
Hvor det er eksterne varme- og kuldekilder tilgjengelig, er 
det ikke nødvendig med tilleggstiltak, når temperaturene 
på monteringsstedet ikke overskrider den maksimalt 
tillatte kjølemiddeltemperaturen. Hvis disse overskrides, 
eller hvis det forventes virkninger på driftsstemperaturen 
eller maksimal overflatetemperatur, må egnede tiltak 
treffes, for å opprettholde og dokumentere eksplosjons-
beskyttelsen. I tvilstilfeller skal produsenten konsulteres.

Vedlikehold og reparasjoner
Vedlikehold, reparasjoner og endringer på eksplosjons-
beskyttede maskiner i Tyskland må utføres i henhold til 
driftssikkerhetsforordningen (BetrSichV), eksplosjonsbe-
skyttelsesforordningen (ExVO, 11.GSGV) og sikkerhets-
anvisningene og beskrivelsene i den generelle vedlike-
holdsveiledningen. 
Utenom Tyskland må de relevante nasjonale reglene 
overholdes!
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Videre merknader til kontroll og vedlikehold av elektris-
ke anlegg, henholdsvis reparasjoner og overhaling av 
elektriske driftsmidler, angis i IEC/EN 60079-17 og IEC/
EN 60079-19. Som arbeider som påvirker eksplosjons-
beskyttelsen gjelder f.eks.
– Reparasjoner på statorviklingene og på klemmene
– Reparasjoner på luftingssystemet
– Reparasjoner på lager og tetning ved støveksplo-
sjonsbeskyttede motorer (Ex 2D, 3D)
Disse må bare utføres av VEM servicepersonell el-
ler ved/av kvalifisert personell fra autoriserte verksted 
sompå grunnlag av faglig utdannelse, erfaring og 
opplæring har de nødvendige kunnskapene.
Ved støveksplosjonsbeskyttede motorer henger støvek-
splosjonsbeskyttelsen sterkt sammen med de stedlige 
omgivelsene. Derfor må motorene i disse områdene 
regelmessig kontrolleres og vedlikeholdes.

Tykke støvlag kan føre til varmedannelse til 
en økning av overflatetemperaturer på
motorens overflate. Støvavleiringer på 
motorer eller til og med fullstendig tildekking 
må derfor unngås så langt som mulig ved 
tilsvarende innbygging og stadig service.

Den angitte overflatetemperaturen til motoren er bare 
gyldig når støvavleiringene på motoren ikke overskrider 
en tykkelse på 5 mm. Disse utgangsbetingelsene (støv-
type, maksimal tykkelse på støvlaget osv.) må påses. 
Motoren må ikke åpnes før det har gått tilstrekkelig tid 
for den indre temperaturen til å avkjøles til verdier som 
ikke innebærer antennelsesfare. I tilfelle motoren må 
åpnes for vedlikehold eller istandsettelse, må disse ar-
beidene skje i et rom som er så støvfritt som mulig. Hvis 
dette ikke er mulig, må egnede tiltak treffes for å hindre 
at støvet trenger inn i motorhuset.Ved demontering må 
det spesielt passes på at delene som er nødvendig for 
tetningen av konstruksjonen ikke skades, som tetninger, 
planflater osv. Omhyggelig og regelmessig vedlikehold, 
inspeksjoner og revisjoner er nødvendig for å oppdage 
eventuelle forstyrrelser i tide og beseire disse før det 
kommer til følgeskader. Da driftbetingelsene ikke kan 
defineres eksakt, kan det bare angis generelle frister, 
under forutsetning av drift uten forstyrrelser. Disse må 
alltid tilpasses de stedlige forhold (tilsmussing, belast-
ning osv.). Samtidig må merknadene i standardene 
EN 60079-17 på EN 60079-19 absolutt overholdes. 

Avvik som fastslås ved inspeksjoner og som 
går utover det som er tillatt, må utbedres 
umiddelbart.

Hva skal gjøres? Tidsintervall Frister
Førsteinspeksjon Etter ca. 500 driftstimer senest etter ½ år
Kontroll av luftveiene og overflaten på motoren alt etter lokal tilsmussingsgrad
ettersmøring (valgfritt) Se merke- eller smøreskilt
Hovedinspeksjon ca. 8 000 driftstimer en gang i året
Tapp ut kondensvannet alt etter klimabetingelser

Førsteinspeksjon
Gjennomfør den første inspeksjon etter ca. 500 driftstimer, men senest etter et halvt år. Gjennomfør følgende kontroller:

Tiltak Mens
motoren går

Mens moto-
ren står stille

Kontroll av overholdelse av de elektriske parameterne X
Kontroller om stillhet eller lyder under gang av motoren har forverret seg. X
Kontroller at de tillatte temperaturene på lagrene ikke overskrides X
Kontroller at kjøleluft-føringen ikke hindres X X
Kontroller at det ikke har oppstått noen sprekker eller fordypninger i fundamentet X X
Kontroller at alle festeskruene for elektriske og mekaniske forbindelser er skrudd godt til X

Hovedinspeksjon 
Gjennomfør førsteinspeksjonen etter ca. 8.000 driftstimer, men senest etter ett år. Gjennomfør følgende kontroller:

Tiltak Mens
motoren går

Mens moto-
ren står stille

Kontroll av overholdelse av de elektriske parameterne X
Kontroller om stillhet eller lyder under gang av motoren har forverret seg. X
Kontroller at de tillatte temperaturene på lagrene ikke overskrides X
Kontroller at kjøleluft-føringen ikke hindres X X
Kontroller at det ikke har oppstått noen sprekker eller fordypninger i fundamentet X X
Kontroller at innretningen av motoren ligger innenfor de tillatte toleranseområdene X
Kontroller at alle festeskruene for elektriske og mekaniske forbindelser er skrudd godt til X
Kontroller at isolasjonsmotstanden til viklingen er stor nok X
Kontroller at alle potensielle koblinger og jordingskoblinger og skjermanlegg er koblet til på korrekt 
måte og at det er forskriftsmessig kontakt. X

Kontroller at maskinens overflate er ren og at det ikke finnes støvlag > 5 mm X
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Inspeksjon ved forstyrrelser 
Ekstraordinære driftsbetingelser, som f.eks. overbelast-
ning eller kortslutning, er forstyrrelser som gir for stor 
elektrisk og mekanisk belasting for maskinen. Natur-
katastrofer kan også utløse ekstraordinære driftsbetin-
gelser. Etter slike forstyrrelser, må en hovedinspeksjon 
gjennomføres umiddelbart.

De nødvendige smørefristene for valsela-
grene sammenfaller ikke med inspeksjonsin-
tervallene og må følges særskilt!

Maskiner med en byggestørrelse på 315 M har et 
standard valselager med stadig fettsmøring, fra og med 
byggestørrelse 315 MX er de utrustet med en etter-
smøringsinnretning, som også er tilgjengelig valgfritt 
for de mindre størrelsene. Informasjon om lagring og 
smøring finnes i den generelle monterings-, drifts- og 
vedlikeholdsveiledningen henholdsvis på merke- eller 
smøreskiltet.

Vedlikeholdsarbeider (unntatt ettersmørings-
arbeider) skal bare utføres mens motoren 
står stille. Det må passes på at maskinen er 
sikret mot at den blir slått på og at den 
merkes med et informasjonsskilt. 

Videre må sikkerhetsmerknadene og de ulykkesforebyg-
gende reglene fra den aktuelle produsenten overholdes 
ved bruk av oljer, smørestoffer og rengjøringsmidler!
Deler i nærheten som står under spenning, må tildek-
kes! Det må passes på at hjelpestrømkretsene, f.eks. 
stillstandsoppvarming, er satt til spenningsfritt.
Ved utføringer med hull for tapping av kondensvann, 
må tappeskruen settes inn med et egnet tetningsmiddel 
(f.eks. Epple 28) før den skrus inn igjen!
Arbeidene skal i tillegg kjennetegnes med et repara-
sjons-skilt med de følgende opplysningene:
– Dato,
– firmaet som utfører arbeidene,
– evt. type reparasjoner,
–  evt. kjennetegnet til den personen som er autorisert 

av myndighetene til kontroll med hensyn til 
 BetrSichV (den tyske driftssikkerhetsforskriften).

Hvis arbeidene ikke utføres av produsenten, 
må de kontrolleres av en person som er 
autorisert til kontroll av myndighetene etter 
BetrSichV. Denne må utstede en skriftlig 
bekreftelse av kontrollen eller sette kontroll-
merke på maskinen. I andre land enn Tysk-
land må de nasjonale reglene overholdes.

Lakkering og impregnering etter reparasjons- og 
vedlikeholdsarbeider

Ved en etterlakkering av en eksplosjonsbe-
skyttet motor eller ved impregnering av en 
komplett stator etter omvikling, kan det 
oppstå tykke lag med lakk eller impregnering 
på maskinens overflate. Disse kan føre til 
elektrostatiske oppladinger, slik at det 
oppstår eksplosjonsfare ved utlading. 
Oppladende prosesser i nærheten kan likeså 
føre til elektrostatisk opplading av overflaten 
eller deler av overflaten, og dette kan føre til 

eksplosjonsfare ved utlading. Kravene i henhold til 
IEC/EN 60079-0: „Apparater – Generelle krav“, pkt. 
7.4 og TRBS 2153 må derfor absolutt overholdes, 
bl.a. ved:

Begrensing av det samlede lag med lakk eller impreg-
nering etter eksplosjonsgruppe, til
– IIA, IIB: Samlet tykkelse av laget ≤ 2 mm
– IIC:  Samlet tykkelse av laget ≤ 0,2 mm

Begrensning av overflatemotstanden på lakken eller 
impregneringen som benyttes, til 
–  IIA, IIB, IIC, III overflatemotstand ≤ 1GΩ ved 
 motorer i gruppene II og III

Gjennomslagspenning ≤ 4 kV for eksplosjonsgruppe III 
(bare støv, målt ved tykkelsen på det isolerende stoffet 
etter prosessen beskrevet i IEC 60243-1). 
Videre bør også utføringene i IEC/EN 60079-32: „Elek-
trostatiske farer“, særlig vedlegg A: „Grunnlag for statisk 
elektrisitet“, vedlegg B: „Elektrostatiske utladinger i 
spesielle situasjoner“ og vedlegg C: „Brennbarhet av 
substanser“ legges merke til.

Reservedeler

Med unntak av standardiserte, likeverdige 
deler i vanlig handel (f.eks. valselager), må 
bare originale deler benyttes (se deleliste), 
dette gjelder spesielt for tetninger og kob-
lingsdeler. Ved bestilling av deler, er de 
følgende opplysninger nødvendige:
– Betegnelse på reservedelen
– Motortype
– Motornummer

Oppbevaring
Ved oppbevaring eller bruk utendørs, anbefales et 
overbygg eller tilsvarende tildekking. Det må unngås 
langvarig påvirkning av direkte intenst sollys, regn, snø, 
is eller støv.

Langtidsoppbevaring (mer enn 12 måneder)
Langtidsoppbevaring skal skje uten risting, i lukkede, 
tørre rom i et temperaturområde fra -20 til +40 °C og i 
en atmosfære uten aggressive gasser, damp, støv eller 
salter. Helst bør motorene transporteres og oppbevares 
i den originale innpakningen. Oppbevaring og transport 
på viftetoppene er ikke tillatt. Ubeskyttede metallover-
flater, som f.eks. akseltapper og flenser, må i tillegg til 
det midlertidige beskyttelseslaget fra produsenten, gis 
en langtids-korrosjonsbeskyttelse. Hvis motoren utset-
tes for dugg ved betingelsene i omgivelsene, må tiltak 
treffes for å beskytte mot fukt. Da er det nødvendig med 
en spesialinnpakking med folie med lufttett sammens-
veising eller innpakking i plastfolie med fuktopptakende 
stoffer. Pakkene med et fuktopptakende stoff skal 
legges i koblingsboksene på motorene.
For transport skal ringskruene og lastebukkene til 
motorene benyttes sammen med egnet festeutstyr. 
Ringskruene og lastebukkene er beregnet på løfting av 
motorer uten andre påmonterte deler, som grunnplater, 
gir osv. Motorer med forsterket lagring leveres med en 
transportsikring. Transportsikringen på akseltappen skal 
fjernes først ved montering av motoren og før motoren 
startes.
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Drei akseltappen minst en gang i året, for å unngå mer-
ker som kan oppstå ved langvarig stillstand. Ved lengre 
oppbevaringstidsrom forringes varigheten på lagerfett-
ets bruk (blir gammelt). Ved åpne lager anbefales det å 
kontrollere fettets tilstand 1x årlig. Hvis oljeseparasjon 
eller tilsmussing av fettet oppdages, skal fettet skiftes 
ut. Lukkede lager (ZZ 2RS) skal skiftes ut etter en 
oppbevaringstid på > 48 måneder.

Kassering
Ved kassering av maskinen skal de gjeldende nasjonale 
forskriftene overholdes. Videre skal oljer og fett må 
kasseres etter regler for brukt olje. De må ikke være 
forurenset med løsemidler, kaldrengjøringsmiddel eller 
lakkrester. 
Før resirkulering bør de enkelte stoffene deles. De 
viktigste komponentene er støpegods (hus), stål (aksel, 
staver og løpere, smådeler), aluminium (løper), kobber 
(viklinger) og plast (isolasjonsmaterialer som polyamid, 
polypropylen osv.). Elektronikk-komponenter som ledep-
later (omformer, giver osv.) bearbeides separat.
 
Terminaldiagram-brytere 

Ved normalutførelse er de overflate-avkjølte 
motorene egnet for dreiing i begge retninger. 
Et unntak er de 2-polede motorene fra 
størrelse 355 og motorer med lav støy, som 
kjennetegnes med en „G“ etter poltallet. De 
er seriemessig utført med lufting avhengig 
av dreieretningen. Ved bruk av dreieretnings-
avhengig lufting eller retursperre, må det 
anbringes en dreieretningspil på viftetoppen. 

Klemmene U1, V1, W1 på fasene L1, L2, L3 (i alfabetisk 
eller naturlig rekkefølge) gir alltid høyreløp. Hvis mas-
kinen er kjennetegnet med typebetegnelsen „DL“, er 
motoren allerede stilt inn for venstreløp. 
Dreieretningen kan endres ved å direkte slå på gjennom 
å bytte om to nettledere på koblingsplaten til motoren. 

En dreieretningsveksling er ved utføring 
med retursperrer og/eller dreieretningsav-
hengig vifte ikke tillatt.

For en maskin med bare en akseltapp eller to akseltap-
per med ulik tykkelse, gjelder som rotasjonsretning for 
dreieretningen til løperen, som kan observeres, når man 
betrakter den enkelte eller den tykkere akseltappen 
forfra. 

Hver motor har det bindende koblingsskje-
maet vedlagt, som må følges ved kobling. 
Kobling av hjelpestrømkretsene må også 
følge det vedlagte tilleggskoblingsskjemaet.

Merknader til kabelforbindelser, som er tillatt for 
eksplosjonsbeskyttelse
Koblingsboksen er seriemessig utført med metriske 
gjengehull etter EN 50262 eller som spesiell utføring 
med NPT-gjengehull etter ANSI B1.20.1-1983. I le-
veringstilstand er disse lukket med låseplugger eller 
ATEX-attesterte kabelforbindelser.

For kobling av maskinen skal utelukkende kabel- og 
ledningsinnføringer brukes som er utført etter direktiv 
2014/34/EU (RL 94/9/EF) og som tilsvarer minstebe-
skyttelsesarten IP 55 eller beskyttelsesarten til motoren. 
Ved motorer med antennelsesbeskyttelsesart beskyt-
telse ved kapsling „t“ som krever beskyttelsestypen 
IP 6X, må kabel- og ledningsinnføringer og låseplugger 
være utformet etter direktiv 2014/34/EU (RL 94/9/EF) og 
påvises en minstebeskyttelsesart av IP 65.

All kabelinnføringsåpningene som ikke 
benyttes, må i henhold til direktiv 2014/34/EU 
(RL 94/9/EF) lukkes med låseplugger av 
tilsvarende minstebeskyttelsesart. Låseplug-
ger som allerede er der må kontrolleres om 
de oppfyller dette, og eventuelt skiftes ut.

Angivelse av gjengetype gis på driftsmidlet (merkeskilt 
eller koblingsboks).
Alternativt er det en merknad til innføringsgjenger, antall 
og posisjon oppgitt på måltegningen til motoren. Det 
benyttes kabelforbindelser fra firmaet Jacob, hvis ikke 
annet er bestilt. For disse skruforbindelsene må føl-
gende angivelser overholdes:
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Ex-EMC-messingskruforbindelse, metriske gjenger, EU-samsvarsbekreftelse DMT 99 ATEX E 016

Gjenger Art.nr. for kabeldiameter
[mm]

nøkkelbredde 
[mm]

installasjonsdreiemoment 
[Nm]

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

*) Baseefa06ATEX0056X eller IEC BAS 06.0013X

Hvis det etter direktiv 2014/34/EU (RL 94/9/EF) (ATEX) 
benyttes kabelforbindelser eller tetningsplugger fra an-
dre produsenter, må deres produsentmerknader følges.

Gjenger Art.nr. for kabeldiameter
[mm]

nøkkelbredde 
[mm]

installasjonsdreiemoment 
[Nm]

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

*) Baseefa06ATEX0056X eller IEC BAS 06.0013X

Ex-messingskrueforbindelsene, metriske gjenger, EU-samsvarsbekreftelse DMT 99 ATEX E 016
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EU-samsvarserklæring
(i henhold til EU-direktiv 2014/34/EU)
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Serie (IE*-)K... / (IE*-)K8.. (Y2, Y3) / (IE*-)W... / (IE*-)B...
Maskinmerkingens sammensetning

EU-samsvarserklæring
(i henhold til EU-direktiv 2014/34/EU)

Maskintype
IEC-størrelse EU NB

Gruppe/Kategori/
G (gass) eller

D (støv)

Antenningsbeskyttelsesart, temperaturklasse, 
apperatets lydbeskyttelsesnivå (EPL)

(IE
*-

)K
...

 5
6 

til
 4

00
 

(IE
*-

)W
...

 6
3 

til
 4

00
(IE

*-
)B

...
 8

0 
til

 4
00

(IE
*-

)K
8.

. 6
3 

til
 4

50
…

 (Y
2,

 Y
3)

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

0637  II 2G
Ex db eb IIC T3…T6 henholsvis Ex db eb IIC T3…T6 Gb eller
Ex de IIC T3…T6 henholdsvis Ex de IIC T3…T6 Gb

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

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

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

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

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

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIC T3…T6 henholdsvis. Ex db eb IIC T3…T6 Gb eller
Ex de IIC T3…T6 eller Ex de IIC T3…T6 Gb
eller valgfri Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db IIB+H2 T3…T6 henholdsvis Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb eller
Ex d IIB+H2 T3…T6 henholdsvis Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb, 
eller valgfri Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIB+H2 T3…T6 henholdsvis Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb eller
Ex de IIB+H2 T3…T6 eller Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb
eller valgfri Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex eb IIC T1/T2, T3 henholdsvis T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 eller T4)
eller valgfri Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 3D

Ex eb IIC T1/T2, T3 henholdsvis T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 eller T4 Gc)
eller valgfri Ex tc IIIB TX°C Dc eller. Ex tc IIIC TX°C Dc1)

0637
 II 2D

 II 3G

Ex tb IIIC TX°C Db eller valgfri
Ex ec IIC T2, T3 henholdsvis T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 eller T4 Gc)

 II 3G

 II 3D

Ex ec IIC T2, T3 henholdsvis T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 eller T4 Gc)
eller valgfri Ex tc IIIB TX°C Dc henholdsvis Ex tc IIIC TX°C Dc1)

1) elektrisk ledende støv

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