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Opis typoszeregu jest uzupełniony dla wersji energoosz-czędnych z 
oznakowaniem IE*-, przy czym * =1, 2, 3 odpowiada wg 
EN/IEC 60034-30-1 klasie sprawności (przykład IE3-K11R 132S 4 Ex e IIC T3).

Rodzaj ochrony przed zapłonem podwyższona ochrona „e“ („eb“), 
Rodzaj ochrony przed zapłonem „n“ (podwyższona ochrona „ec“) 
Rodzaj ochrony przed zapłonem przez obudowę „t“
Typoszeregi (IE*-)K... oraz (IE*-) „W..R“



3208.2017 50229 01 50229 0108.2017

Informacje ogólne

�Uwaga:�Należy�zapoznać�się�z�takimi�doku-
mentami�jak�dokumenty�dotyczące�montażu,�
obsługi�i�konserwacji�(BUW),�schemat�zaci-
sków,�dodatkowy�schemat�zacisków�i�karta�
bezpieczeństwa�jeszcze�przed�transportem,�
montażem,�rozruchem,�konserwacją�i�napra-
wą�i�ich�przestrzegać.

Przepisy�dotyczące�bezpieczeństwa
Wymienione w poniższej instrukcji obsługi przepisy bez-
pieczeństwa, przepisy BHP, dyrektywy i uznane zasady 
techniki muszą być koniecznie przestrzegane!
Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może 
skutkować zagrożeniem dla osób lub uszkodzeniem 
maszyny.

Zastosowanie�zgodne�z�przeznaczeniem
Niniejsza instrukcja obsługi obowiązuje dla chronionych 
przed wybuchem elektrycznych silników zasilanych 
niskim napięciem. Rodzaj zabezpieczenia według IEC/
EN 60034-5 odpowiada silnikom do zastosowania w 
strefach 1 i 2 co najmniej IP 54, do zastosowania w 
strefie 22 co najmniej IP 55 oraz do zastosowania w 
stre-fach 21 i 22 z przewodzącym prąd elektrycznym 
pyłem IP 65. W przypadku kombinacji  obowiązuje 
zawsze wymagany najwyższy rodzaj zabezpieczenia. 
Rodzaj zabezpieczenia jest podany zawsze na tabliczce 
znamio-nowej silnika.
W strefach zagrożenia wybuchem stosowane mogą 
być wyłącznie maszyny elektryczne z dopuszczonym 
ro-dzajem zabezpieczenia.

Maszyny�elektryczne�grupy�urządzeń�II,�
kategoria�2�(przyporządkowane�strefy:�1,�21)
lub�grupa�urządzeń�II,�kategoria�3�(przypo-
rządkowane�strefy:�2,�22)

Inne lub wykraczające poza powyższe wykorzystanie 
uchodzi jako niezgodne z przeznaczeniem.
Za szkody i usterki, które są spowodowane błędem 
montażowym, nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji 
lub nieprzepisowymi naprawami, nie możemy przejąć 
odpowiedzialności.

Strefy�zagrożenia�wybuchem
Jakie strefy na zewnątrz lub w zamkniętych pomiesz-
czeniach są traktowane jako zagrożone wybuchem w 
rozumieniu właściwych rozporządzeń lub przepisów, 
pozostaje wyłącznie w gestii użytkownika, lub w razie 
wątpliwości, można skonsultować się z właściwym 
urzędem nadzoru. W dyrektywie 99/92/EG – ATEX 
153 „Dyrektywa BHP“ (wcześniej ATEX 118a lub 137), 
należy ustalić zakres odpowiedzialności dla użytkowni-
ka takich urządzeń. Podstawą dla chronionych wyrobów 
jest dyrektywa 2014/34/UERL94/9/WE Tutaj zdefiniowa-
ne są wymogi dla produktu do zastosowania w strefach 
zagrożenia wybuchem. Są one wymagane odpowiedni-
mi normami (patrz poniżej). 
Chronione przed wybuchem maszyny elektryczne, dla 
których obowiązuje niniejsza instrukcja, są zbudowa-
ne zgodnie z normami szeregu IEC/EN 60034 (VDE 
0530), IEC/EN 60079-0, IEC/EN 61241-0 oraz normami 
obowiązującymi dla danego rodzaju zabezpieczenia 
IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-15, IEC/EN 61241-1 
i/lub EC/EN 60079-31. Mogą być one uruchamiane w 
strefach zagrożenia wybuchem tylko według zaleceń 
właściwego urzędu nadzoru.

�Rodzaj�zabezpieczenia�przed�zapłonem,�
klasa�temperatury�oraz�wielkości�znamiono-
we�są�podane�na�tabliczce�znamionowej�
silnika.

Niniejsza uzupełniająca instrukcja obsługi i konserwacji 
obwiązuje wraz z instrukcją obsługi i konserwacji dla 
normatywnych silników, w której zawarto podstawowe 
informacje dotyczące podłączenia, montażu, obsługi i 
konserwacji oraz części zamiennych oraz wymienionych 
powyżej dokumentów.
Dokumenty te (BUW) powinny ułatwić użytkownikowi 
w bezpiecznym i przepisowym transporcie, montażu, 
rozruchu i konserwacji maszyn elektrycznych zabez-
pieczonych przed wybuchem. Producent nie ma możli-
wości nadzorowania przestrzeganie niniejszej instrukcji 
jak i warunków i metod podczas instalacji, pracy, 
zastosowania i konserwacji silników elektrycznych. 
Nieprzepisowe wykonanie instalacji może prowadzić do 
wystąpienia szkód materialnych i w następstwie tego 
zagrozić zdrowi osób. Dlatego nie przejmujemy jakiej-
kolwiek odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty, 
które wynikają z nieprawidłowej instalacji, nieprzepiso-
wego użytkowania oraz zastosowania i konserwacji lub 
innych czynności, które są z tym w jakikolwiek sposób 
związane.
Rysunki i ilustracje są uproszczone. Ze względu na 
usprawnienia i modyfikacje możliwa jest sytuacja, że 
nie zgadzają się one w szczegółach z dostarczoną 
maszyną elektryczną. Staramy się stale usprawniać 
nasze produkty. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do 
dokonywania bez uprzedniej zapowiedzi wszelkich 
zmian produktu, danych technicznych lub instrukcji 
obsługi, montażu i konserwacji. Wersje, dane technicz-
ne i ilustracje są wiążące zawsze dopiero po pisemnym 
potwierdzeniu przez nasz zakład.

Symbole
W niniejszej instrukcji obsługi używane są trzy symbole, 
które wskazują na szczególnie istotne fragmenty:

Wskazówki�dotyczące�bezpieczeństwa�i�
gwarancji,�może�dojść�do�obrażeń�osób.

�Ostrzega�przed�napięciem�elektrycznym,�
zagrożenie�dla�życia.�Wskazuje�na�to,�że�
mogą�powstać�uszkodzenia�w�maszynie�
elektrycznej�i/lub�na�urządzeniach�pomocni-
czych.

Ex�Dodatkowa�wskazówka�dla�maszyn�
elektrycznych�grupy�urządzeń�II�dla
kategorii�2�(strefa�1,�21)�lub�grupy�urządzeń��
II�dla�kategorii�3�(strefa�2,��22).
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–��grupa�urządzeń�II,�kategoria�2�(przyporządko-
wane�strefy:�1,�21)

Do tej kategorii należą maszyny elektryczne rodza-
jów zabezpieczenia przed zapłonem zwiększone 
bezpieczeństwo „e“ (ab) i odporna na ciśnienie 
izolacja „d“ („db“/„db eb“). Poza tym w grupie tej 
mieszczą się maszyny elektryczne do zastosowania 
w strefach z palnymi pyłami w rodzaju zabezpiecze-
nia ochrony przez obudowę „tb“.

Oznakowanie�według�RL�2014/34/UE�
(RL�94/9/WE)�lub�ТП�ТС�012/2011 Nazwa�według Nazwa�według

EU 
EAC

Nr. 
NB

Grupa/
Kategoria/
G (gaz) lub 

D (pył)

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

i/lub 
IEC 61241-0:2004/
EN 61241-0:2006

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

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

EN 60079-0:2012/A11:2013

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

Ex eb IIC T1/T2, T3 lub T4 GbГБ08 1

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

Ex ec IIC T2, T3 lub 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 przewodzący pył))

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, przewodzący pył))

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

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

Ex tb IIIC Tx°C DbГБ08 1
-

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

Ex tD A22 IP55 Tx°C 
(IP 65 przewodzący pył))

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, przewodzący pył))ГБ08 1

-

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

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

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

Ex tD A22 IP55 Tx°C
(IP 65 przewodzący pył))

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, przewodzący pył))ГБ08

–��grupa�urządzeń�II,�kategoria�3�
(przyporządkowane�strefy:�2,�22)

Do tej kategorii należą maszyny elektryczne rodzaju 
zabezpieczenia przed zapłonem: „n“ (zwiększone 
bezpieczeństwo „ec“) oraz maszyny elektryczne do 
zastosowania w strefach z pyłami palnymi w rodzaju 
zabezpieczenia przed zapłonem Ochrona przez obu-
dowę „tc“.

Jeśli�numer�jest�uzupełniony�symbolem�X,�
należy�przestrzegać�odpowiednich�warun-
ków�w�załączonym�zaświadczeniu�o�wzorcu�
konstrukcyjnym.

[Przy podaniu maks. temperatury powierzchniowej: strefa 2 (gaz): Cała powierzchnia wraz z wirnikiem i uzwojeniami; 
w strefi e 21,22 (pył): Zewnętrzna powierzchnia (obudowa, wał)!]

Oznaczenie�silników�z�ochroną�przed�wybuchem
Certyfi�kat�QS�nadany�przez�uznany�urząd�0637�…�IBExU�Freiberg

�Silniki�z�podwójnym�oznakowaniem�są�
przewidziane�do�zastosowania�w�strefach�
zagrożonych�wybuchem�pyłu�lub�gazu.�Przy�
zastosowaniu�z�mieszankami�hybrydowymi�
należy�dokonać�specjalnej�kontroli�i�dopusz-
czenia.

Ogólne�wskazówki�do�pracy�przy�przetwornicy�
częstotliwości
Eksploatacja chronionych przed wybuchem silników 
na prąd trójfazowy na przetwornicy częstotliwości jest 
dopuszczalna tylko wtedy, gdy silniki są wykonane dla 
tego trybu, są sprawdzone, dopuszczone i odpowiednio 
oznakowane. Należy koniecznie przestrzegać specjal-
nych wskazówek producenta. 
Poprzez odpowiedni wybór przetwornicy i/lub zasto-
sowanie fi ltrów zapewnia się, że nie dojdzie do prze-
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kroczenia maksymalnego dopuszczalnego napięcia 
impulsowego na zaciskach silnika. 
Dla poszczególnych typoszeregów/opcji wynikają nastę-
pujące wartości dla maks. napięcia impulsowego:

Typoszeregi�K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/W.1R/
W.2R
Rozmiar 56-132T1)  Û ≤  1000 V
Rozmiar 56-132T1) wg Sp.2945 Û ≤  1350 V 
Rozmiar 132 [K20. 112] do 400 Û ≤  1350 V 

Typoszeregi�KU1./KU0./KU2./WU1R/WU2R2)

Rozmiar 56-132T1) wg Sp.9382 Û ≤  1560 V 
Rozmiar 132 [KU0. 112] do 400 Û ≤  1800 V 

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

Rozmiar 132 [KV0., KV4. 112] do 400 Û ≤  2500 V 

1)  132T… Wysokość osi 132 z zakładu  
VEM motors GmbH Thurm

2)  Oznakowanie typoszeregów K11./K10./K12./K21./K20./
K4.R/W.1R/W.2R z dodatkiem TU lub TV jest możliwe tylko w 
określonych wersjach.

Należy zapewnić, aby napięcie robocze na zaciskach 
silnika w każdym razie (zwrócić uwagę na spadek 
napięcia przez filtry!) zgadzało się z danymi na tablicz-
ce znamionowej. Jeśli ze względu na spadki napięcia 
przez przetwornicę częstotliwości, przewody i ewentu-
alne dławiki lub filtry napięcie zacisków na silniku jest 
mniejsze niż napięcie mierzone podane na tabliczce 
znamionowej, należy ustawić częstotliwość rogową  na 
mniejszą wartość odpowiadającą liniowemu przyporząd-
kowaniu napięcia/częstotliwości. Stąd wynika mniejszy 
możliwy zakres liczby obrotów. 
Praca przy przetwornicy częstotliwości jest dopuszczal-
na wyłącznie w obrębie punktów roboczych podanych 
na tabliczce znamionowej. Krótkotrwałe przekroczenie 
prądu mierzonego maszyny do 1,5 wartości prądu 
mierzonego jest dopuszczalne na maks. 1 minutę w 
odstępie 10 min. Podane minimalna i maksymalna licz-
ba obrotów lub częstotliwość nie mogą być w żadnym 
wypadku przekroczone. 
Analiza termicznej ochrony uzwojenia musi odbywać się 
przez odpowiednią jednostkę wyzwalającą spełniającą 
wymogi dyrektywy 2014/34/UE z oznakowaniem Ex II 
(2) G.
Silniki nie mogą być napędzane jako napęd grupowy.

W celu ustawienia i uruchomienia przetwornicy często-
tliwości należy koniecznie przestrzegać wskazówek i 
instrukcji obsługi producenta. Podana na tabliczce typu 
minimalna częstotliwość przełączania nie może być 
niższa niż wymagana.

Urządzenia�kategorii�2�na�przetwornicy�częstotli-
wości
Zwiększone bezpieczeństwo dla rodzajów ochrony 
przed zapłonem „e“ (nowe: „eb“) (EPL Gb) oraz ochrona 
przez obudowę „tb“ (EPL Db) wymagają zaświadcze-
nia z badania wzorca konstrukcyjnego UE, w którym 
dozwolona jest praca przy przetwornicy. Zachowywane 
warunki i parametry silnika systemowego, przetwornicy i 
urządzenia zabezpieczającego są wymienione w danym 

zaświadczeniu z badania wzorca konstrukcyjnego UE, 
danej deklaracji zgodności UE, na tabliczce typu lub na 
karcie danych.  

Urządzenia�kategorii�3�na�przetwornicy�częstotli-
wości
W wersji w rodzaju zabezpieczenia „n“ (nowe: Zwięk-
szone bezpieczeństwo „ec“) (EPL Gc) oraz ochrona 
przez obudowę „tc“ (EPL Dc) silniki, które są zasilane 
przetwornicą lub zmienną częstotliwością i/lub napię-
ciem, muszą być skontrolowane za pomocą odpo-
wiedniej przetwornicy lub przetwornicy porównywalnej 
zgodnie ze specyfikacją dla napięcia wyjściowego i 
prądu wyjściowego. Alternatywnie można ustalić klasę 
temperatury poprzez obliczenie, Niezbędne parametry 
i warunki są podane na tabliczce znamionowej lub w 
dokumentacji silnika.

Kompatybilność�elektromagnetyczna
Podczas pracy silników na przetwornicy częstotliwości, 
w szczególności z wbudowanymi zimnymi przewodni-
kami i innymi czujnikami, zależnie od typu przetwornicy 
mogą wystąpić emisje zakłócenia. Przekroczenie 
wartości granicznych zgodnie z IEC/EN 61000-6-3 musi 
być unikane dla układu napędowego składającego się 
z silnika i przetwornicy. Należy koniecznie przestrzegać 
wskazówek do kompatybilności elektromagnetycznej 
producenta przetwornicy. 

Klasy�sprawności
Przy silnikach chronionych przed wybuchem dopusz-
czalne jest podanie klasy sprawności (klasa IE) według 
IEC/EN 60034-30-1 na tabliczce znamionowej. Poda-
wane są klasa IE oraz sprawność mierzona. Ustalenie 
sprawności silników odbywa się zgodnie z IEC/EN 
60034-2-1 do 1 kW poprzez bezpośredni pomiar (ustęp 
8.1.1) oraz > 1kW zgodnie z procedurą pojedynczych 
strat oraz ustalenie dodatkowych strat ze strat pozo-
stałych (ustęp 8.2.2.5.1). Opis typu jest rozszerzony 
o klasę sprawności jako znak przed typem (przykład 
IE3-K11R 132 S4…).

Ustawienie�i�podłączenie�elektryczne
Podczas montażu oraz rozruchu należy przestrzegać 
wskazówek bezpieczeństwa dołączonych do silni-
ka. Prace montażowe mogą być wykonywane przez 
specjalistyczny personel, który posiada podstawowe 
przeszkolenie, doświadczenie oraz odpowiednią wiedzę 
w zakresie

–��przepisów�bezpieczeństwa,
–��przepisów�BHP,
–��dyrektywy�i�uznane�zasady�techniki� 
(np.�przepisy�VDE,�normy).

Specjalistyczny personel powinien oceniać powierzone 
mu zadania, rozpoznawać możliwe zagrożenia i móc ich 
unikać. Musi być on uprawniony przez osobę odpowie-
dzialną za bezpieczeństwo maszyn do wykonywania 
wymaganych prac i czynności.
Konstruowanie urządzeń elektrycznych w strefach 
zagrożenia wybuchem wymaga w Niemczech przestrze-
gania następujących przepisów:
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–��BetrSichV 
„Rozporządzenie�o�bezpieczeństwie�pracy“,

–��TRBS� � �  
„Zasady�techniczne�dla�bezpieczeństwa�
pracy“

–��GefStoffV� �  
„Rozporządzenie�o�materiałach�niebezpiecz-
nych“

–��IEC/EN�60079-14�  
„Atmosfera�wybuchowa�—�część�14:�Projek-
towanie,�wybór�i�realizacja�instalacji�elek-
trycznych“

Poza�Niemcami�należy�zastosować�się�do�odpo-
wiednich�przepisów�krajowych!

Niewentylowane silniki bez własnych wentylatorów są 
chłodzone za pomocą swobodnej konwekcji chłodze-
niem żeberkowym na obudowie silnika. Wystarczające 
bezpieczeństwo przed niedopuszczalnym ogrzewaniem 
się jest zagwarantowane przez redukcję mocy/dosto-
sowanie uzwojenia i dokumentowane kontrolą typu. W 
celu zachowania klasy temperatury oraz dopuszczalnej 
temperatury roboczej należy zapewnić swobodną kon-
wekcję. Silnik nie może być obudowywany.

Wpływy�środowiskowe
Dopuszczalna temperatura środka chłodzącego (tem-
peratura pomieszczenia w miejscu ustawienia) zgodnie 
z IEC/EN 60034-1 wynosi bez oznakowania maksymal-
nie 40°C/minimalnie -20°C a dopuszczalna wysokość 
ustawienia do 1000 m n.p.m. (inne wartości są podane 
na tabliczce znamionowej silnika i ewentualnie inaczej 
dokumentowane). 
Należy zwrócić uwagę na to, aby powietrze chłodzące 
swobodnie wchodziło do otworów wlotowych powietrza i 
swobodnie wylatywały z otworów wylotowych powietrza 
nie mogło być ponownie zasysane. Otwory zasysające 
i wylotowe muszą być chronione przez zanieczyszcze-
niami i większym pyłem. Należy w odpowiedni sposób 
zapobiegać bezpośredniemu zasysaniu agregatów 
sąsiadujących z powietrzem wylotowym.
Minimalny odstęp wlotu powietrza osłony wentylatora do 
przeszkody (wymiar Bl) musi być koniecznie zachowany.

Rozmiar�konstrukcyjny 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

Pionowe wpadanie ciał obcych i cieczy do wentylatora 
w silnikach z poziomym ułożeniem wału musi być unika-
ne w następujący sposób:

Koniec�wału�na�dół:
Pokrywa wentylatora jest zaopatrzona w dach ochronny 
(stan kompletu), który jest większy niż opisany obwód 
otworów wlotowych powietrza. Alternatywnie użytkownik 
może wykonać ochronę przed wpadnięciem obcych ciał 
oraz cieczy.

Koniec�wału�w�górę:
W konstrukcjach z wałem w górę sam użytkownik musi 
zadbać o zapobieżenie pionowemu wpadaniu ciał ob-
cych i wody. Przy końcach wału w górę należy zapobie-
gać wdarciu się wody lub cieczy wzdłuż wału.

Przy ustawieniu chłodzonych powierzchniowo silników 
należy zwrócić uwagę na to aby otwory spustowe 
kondensatu znajdowały się w najniższym punkcie. Przy 
zamkniętych otworach spustowych kondensatu wody 
należy ponownie opatrzyć śruby po spuście kondensatu 
środkiem uszczelniającym. Przy otwartych otworach 
kondensatu wodnego należy unikać bezpośredniego 
działania strumienia wody lub pod wysokim ciśnieniem.  
Należy koniecznie zapewnić staranne ustawienie 
silników na dokładnie równej powierzchni, aby uniknąć  
naprężeń podczas skręcania. Przy połączonych maszy-
nach należy zwrócić uwagę na dokładne ustawienie. 
Należy używać możliwie elastycznych połączeń.

Przyłącze�silnika
Podłączenia�powinien�dokonywać�specjalista�zgod-
nie�z�obowiązującymi�przepisami�bezpieczeństwa.�
Poza�Niemcami�należy�zastosować�się�do�odpo-
wiednich�przepisów�krajowych.
Należy�koniecznie�przestrzegać�danych�z�tabliczki�
znamionowej!

�Porównać�rodzaj�prądu,�napięcie�sieciowe�i�
częstotliwość!�
Zwrócić�uwagę�na�połączenia!
Zwrócić�uwagę�na�prąd�mierzony�dla�usta-
wienia�wyłącznika�ochronnego!
�W�silnikach�z�rodzajem�ochrony�przed�zapło-
nem�zwiększone�bezpieczeństwo�„e“�(„eb“)
należy�przestrzegać�czasu�tE�oraz�względne-
go�prądu�rozruchowego�IA/IN!� 
Podłączyć�silnik�zgodnie�z�planem�zacisków�
na�skrzynce�przyłączy!

Do uziemienia znajduje się, zależnie od konstrukcji 
na obudowie lub na osłonie łożyska kołnierza, zacisk 
uziemienia. Wszystkie silniki mają poza tym zacisk 
przewodu ochronnego we wnętrzu skrzynki przyłą-
czeniowej. Nieużywane złącza kablowe w skrzynce 
przyłączeniowej należy zamknąć w celu ochrony przed 
pyłem i wilgocią. Do podłączenia elektrycznego obo-
wiązują ogólne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i 
rozruchu. Złączki kablowe lub śruby zamykające muszą 
być dopuszczone dla strefy wybuchu. Należy koniecz-
nie przestrzegać podanych przez producenta złączek 
instalacyjnych momentów obrotowych, stref uszczel-
nienia i zacisków w celu braku naprężeń. Przewody 
przyłączeniowe należy dobrać zgodnie z DIN VDE 0100 
z uwzględnieniem natężenia prądu mierzonego oraz 
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zależnych od urządzenia warunków (np. temperatura 
otoczenia, rodzaj ułożenia kabli itd. zgodnie z  DIN VDE 
0298 lub IEC/EN 60204-1).

W�temperaturach�pomieszczenia�powyżej�
40°C�należy�użyć�kabli�z�dopuszczalną�
temperaturą�roboczą�co�najmniej�90°C.�
Dotyczy�ro�również�silników,�w�których�
odsyła�się�do�karty�danych�do�zaświadcze-
nia�wzorca�konstrukcyjnego�WE�na�specjal-
ne�podkładki�do�układania�kabli.

Podczas podłączania silników należy zwrócić 
szczególną uwagę na staranne wykonanie połączeń  
w skrzynce przyłączeniowej. Nakrętki przyłączy należy 
dociągać bez użycia siły. 
W silnikach z listwą zaciskową z bolcem szczelinowym 
zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU (RL 94/9/EG) do 
podłączenia silnika należy używać wyłącznie końcówek 
kablowych zgodnie z DIN 46295. Końcówki kablowe 
są mocowane za pomocą nakrętek dociskowych z 
wbudowanym pierścieniem sprężynującym. Alternaty-
wnie do podłączenia dopuszczalny jest lity drut okrągły, 
którego przekrój odpowiada szerokości szczeliny bolca 

Zaciski� 
przyłączeniowej Płytka�zaciskowa

IBmax QBmin QBmax Rodzaj�zacisku Typ�skrzynki 
przyłączeniowy

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

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

200 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Bolec/Zacisk wpustowy M8/2 x M6 -
KB 5130 Ex 118 35 Zacisk pałąkowy M6 -

400 AV KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Bolec/Zacisk wpustowy M8/2 x M6 -

400 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Bolec/Zacisk wpustowy 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 Bolec/zacisk skręcany M16/M12/M8 -
1000 A VEM KLP 1000 1000 70 2 x 240 Szyny prądowe M10 -
K1X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Bolec/Zacisk wpustowy M8/2 x M6 -
K2X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Bolec/Zacisk wpustowy M8/2 x M6 -
K1X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Bolec/Zacisk wpustowy M12/2 x M10 -
K2X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Bolec/Zacisk wpustowy M12/2 x M10 -

IB max maks. prąd pomiarowy    
QBmin/QBmax min./max. Przekrój mierzony
a  Szer. szczeliny bolca przyłączeniowego  (płytki zacisków wg DIN 22412)
MAnzug Maks. moment dociągający gwintu przyłączeniowego  
*)   przy przyłączu jednożyłowym przewodów jednolitych 6…10 mm2, przewody łamane do jednego ucha

Momenty�dociągające�przyłączy�(DIN�46200)

Gwint�Ø S10x1 S14x1,25 S18x1,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Cokół zaciskowy (płytka 
zacisk./silnik) - - - 1,5 2,5 4 7,5 12,5 - 15 -

Bolec zaciskowy 6 10 20 1,2 1,2 3 6 10 15,5 30 52

Zacisk skręcany 7,5 20

Zacisk pałąkowy/
nakładkowy - - - 1,2 1,2 3 - 10 - - -

przyłączeniowego. Podczas wprowadzania przewodów 
w skrzynce przyłączeniowej należy dlatego zadbać 
o to, aby przewody były odciążone. Wnętrze skrzyn-
ki przyłączeniowej należy utrzymywać w czystości. 
Uszczelki muszą być czyste i być poprawnie osadzo-
ne. Skrzynka przyłączy musi być zawsze zamknięta 
podczas pracy.

Uwaga,�gorące�od�pracy�skrzynki�przyłączy�
nie�mogą�być�otwierane�w�atmosferze�
zagrożonej�wybuchowym�pyłem.

Na zamówienie do silników (IE.-)KPR/KPER 56 - 132S..T 
jako dodatkową skrzynkę zacisków dostarczony może 
być typ AK16/5. Przy tym instalator musi posiadać 
zezwolenie na wykonywanie instalacji w strefach zagro-
żenia wybuchem oraz używać planów przyłączy silnika. 
Odcinki powietrza muszą być zachowane poprzez 
montaż wstępny cokołu zaciskowego (płytka przyłą-
czeniowa) oraz szynę dla przewodu zimnego Poprzez 
zamkniętą płytę podstawową z 4 gwintami  
M4 w siatce 56 x 56 oraz użycie dostarczonych uszczel-
nień oraz normatywnych elementów zapewniony jest 
rodzaj ochrony IP55(66).

Przegląd�skrzynek�przyłączeniowych
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Bolec�zaciskowy

Uszczelka Dop.�min.�temp.�chłodziwa
Uszczelka płaska, silikon czerw., grub. 3mm

-40°CPianka silikonowa Ø 8 mm biała
EPDM E 9566, grub. 3 mm *)
EPDM, czarne, grub. 3 mm -30°C

Uszczelka�wału�osiowego�(AWD)
Typoszereg�(IE.-)K1.R�112�do�315,�(IE.-)K4.R�355�do�400,�(IE.-)W.1R�112�do�315,�(IE.-)W.2R�400

Materiał�uszczelniający�AWD Dop.�min.�temp.�chłodziwa
FPM 80, FKM -25°C
Silikon -30°C

Momenty�dociągające�dla�śrub�na�skrzynce�zaciskowej,�tarcz�łożysk�i�pokrywy�łożysk�
Typoszereg�(IE.-)K1.R�112�do�315,�(IE.-)K4.R�355�do�400,�(IE.-)W.1R�112�do�315,�(IE.-)W.2R�400

Gwint�Ø M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Osłony łożyska - - 25 45 75 170 275
Pokrywa łożyska 5 8 15 20 20 - -
Skrzynka z zaciskami - 4 7,5 12,5 - 20 -

Momenty�dociągające�dla�śrub�na�skrzynce�zaciskowej,�tarcz�łożysk�i�pokrywy�łożysk�
Typoszereg��(IE.-)KPER/O�63�do�132T,�(IE.-)KPR/O�56�do�100

Typ Konstrukcja Tarcza�łożyskowa Pokrywa�łożyska�stałego Skrzynka�z�zacis-
kami

(IE.-)KPER/O (IE.-)KPR/O DS NS DS NS lub 
adapter Pokrywa

Śruby/moment�dociągający�MA
63… 56…

wszystkie

M 4  
2,0 Nm

M 4  
2,0 Nm

M 4  
1,5 Nm  

(przy (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

Uszczelka�wału�osiowego�(AWD)
Typoszereg�(IE.-)KPER/O�63�do�132T,�(IE.-)KPR/O�56�do�100

Materiał�uszczelniający�AWD Dop.�min.�temp.�chłodziwa
FKM -20°C

Silniki�rodzaju�zabezpieczenia�Zwiększona�ochrona�
„e“�z�wyciągniętym�kablem�(wraz�z�wersja�z�płaską,�
według�dyrektywy�2014/34/EU�(RL�94/9/EG)�skrzyn-
ką�przyłączy)

Wyciągnięty kabel jest w wersji 4- lub 7-żyłowej zgodnie 
z wymogami klienta.
Jeśli skrzynka zacisków jest dostarczona w komplecie 
i przyłącze odbywa się w pomieszczeniu chronionym 
przed wybuchem, należy przestrzegać następujących 
wskazówek:

1.  Skrzynka zacisków musi być zamocowana w taki 
sposób, aby zachowana była co najmniej ochrona 
IP 54.

2.  W celu zachowania wymaganych odcinków powie-
trza należy zamocować cokół zaciskowy zgodnie z 
podanym schematem otworów wierconych.

3.  Wewnętrzny kabel uziemiający z silnika (zielony/
żółty) ze zgniecioną końcówką należy położyć pod 
pałąkiem zaciskowym przyłącza uziemienia.

4.  Przewody silnikowe (kabel) należy przylutować 
miękkim lutem do zagiętej końcówki kabla cokołu 
zacisków. Zwrócić uwagę na poprawne podłączenie 
U1, V1, W1 (U2, V2, W2).

Podczas montażu agregatu należy zwrócić uwagę na 
zgodność numeru silnika na tabliczce znamionowej sil-
nika oraz nabitej tabliczki w pokrywie skrzynki zacisków.

*) tylko skrzynka zaciskowa KA 05-13
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Działania�ochronne�przed�niedopuszczalnym� 
przegrzaniem.
Jeśli na zaświadczeniu z badania wzorca konstruk-
cyjnego lub na tabliczce znamionowej nie ma innych 
danych dotyczących rodzaju pracy i tolerancji, maszyny 
elektryczne są przeznaczone do pracy ciągłej oraz 
normalnych, nie często powtarzających się rozruchów, 
podczas których nie występujące istotne przegrzania 
rozruchowe. Silniki mogą być używane wyłącznie do 
trybu pracy podanego na tabliczce znamionowej. Jeśli 
na tabliczce znamionowej nie ma informacji dotyczą-
cych trybu pracy, silniki mogą być eksploatowane tylko 
w trybie ciągłym, S1.
Zakres A granic napięcia i częstotliwości w IEC/EN 
60034-1 (DIN VDE 0530, część 1) – napięcie ± 5 %, 
częstotliwość ± 2 %, kształt krzywej, symetria sieciowa – 
muszą być zachowane, aby ogrzewanie pozostało w 
dopuszczalnych granicach. Silniki do zakresu B granic 
napięcia są oddzielnie oznakowane na tabliczce typu.

Większe odchylenia od wartości mierzonych mogą 
niedopuszczalnie zwiększyć przegrzanie maszyny 
elektrycznej o muszą być podane na tabliczce zna-
mionowej. Silnik musi być chroniony podczas rozruchu 
przez niedopuszczalnym przegrzaniem, np. wyłączni-
kiem ochronnym silnika,tzn. poprzez opóźniony prądo-
wo wyłącznik ochronny zgodnie z DIN VDE 0660 lub 
równowarte urządzenie we wszystkich fazach musi być 
zablokowane niedopuszczalne rozgrzanie. Urządzenie 
zabezpieczające musi być ustawione na prąd mierzony. 
Uzwojenia w połączeniu trójkąt muszą być chroniony 
w taki sposób, że z uzwojeniem łączone są szeregowo 
wyzwalacze lub przekaźniki. Dla wyboru i ustawienia 
wyzwalaczy podstawą jest wartość nominalna prądu 
wiązki, tzn. 0,58 prądu mierzonego silnika. Jeśli połą-
czenie takie nie jest możliwe, należy użyć odpowiednie 
wyłącznika ochronnego, np. kontrolera awarii fazy. W 
przypadku silników ze zmiennymi biegunami należy 
przewidzieć dla każdego poziomu liczby obrotów opóź-
nione prądowo wyzwalacze lub przekaźniki, które są 
blokowane wzajemnie. 
 

�W�rodzaju�zabezpieczenia�Zwiększone�
bezpieczeństwo�„e“�(„eb“)�kontrolowany�jest�
również�rozruch.�Urządzenie�zabezpieczają-
cej�musi�dlatego�dokonywać�wyłączenie�przy�
zablokowanym�wirniku�w�obrębie�czasu�tE 
podanego�dla�danej�klasy�temperatury.�
Warunek�jest�spełniony,�gdy�czas�zadziałania�
-�można�go�odczytać�z�krzywej�zadziałania�
(temperatura�początkowa�20�st.�C)�dla�
stosunku�IA/IN�-�nie�jest�dłuższy�niż�podany�
czas�tE.

Maszyny elektryczne rodzaju zabezpieczenia Zwięk-
szone bezpieczeństwo „e“ („eb“) do ciężkich rozruchów 
(czas do osiągnięcia wysokich obrotów > 1,7 x czas tE) 
muszą być chronione zgodnie z danymi na deklaracji 
zgodności poprzez kontrolę rozruchu i muszą być do-
kładnie opisane jako maszyny do takich zadań.

�Termiczna�ochrona�silnika�przez�nadzór�
temperatury�uzwojenia�jest�dopuszczalna,�
gdy�jest�to�podane�na�tabliczce�własności�
maszyny.�Składa�się�one�z�czujników�tempe-
ratury�według�DIN�44081/44082,�które�gwa-
rantują�w�połączeniu�z�urządzeniami�wyzwa-
lającymi�z�rozpoznawaniem� �rodzaju�
zabezpieczenia�II�(2)�G�ochronę�przed�wybu-
chem.�W�przypadku�silników�z�przełączalny-
mi�biegunami�wymagane�są�dla�każdego�
stopnia�liczby�obrotów�oddzielne,�blokowane�
wzajemnie�urządzenia�zabezpieczające.

Dodatkowe�urządzenia
Chronione przed wybuchem silniki mogą być wyposażo-
ne opcjonalni w dodatkowe urządzenia: 

Dodatkowa�termiczna�ochrona�silnika
Do kontroli temperatury uzwojenia stojana można 
wbudować w silniku czujniki temperatury (przewóz 
zimny, KTY lub PT10). Do podłączenie dostępne są 
albo w głównej skrzynce przyłączy albo w dodatkowej 
skrzynce przyłączy odpowiednie zaciski pomocnicze dla 
pomocniczych obwodów prądowych. Do nich odbywa 
się podłączenie zgodnie z załączonym schematem 
zacisków.

Ochrona�termiczna�silnika�jako�pełna�ochrona
Zastosowanie termicznej ochrony uzwojenia jako pełna 
ochrona silnika jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy tryb 
ten jest specjalnie sprawdzony i poświadczony przez 
wymieniony punkt. Na tabliczce znamionowej znajduje 
się w takim wypadku oznakowanie poprzez podanie 
czasu tA w miejsce czasu tE oraz opis tekstowy

„Praca�wyłącznie�ze�skontrolowanym�pod�
kątem�działania�wyzwalaczem�PTC�z�oznako-
waniem�rodzaju�ochrony� �II�(2)�G“.

Ogrzewanie�postojowe
Taśmy grzewcze muszą spełniać wymogi dyrektywy 
2014/34/EU (RL 94/9/EG). Moc grzewcza oraz napięcie 
przyłączeniowe są podane na tabliczce znamionowej 
silnika. Do podłączenie dostępne są albo w głównej 
skrzynce przyłączy albo w dodatkowej skrzynce przyłą-
czy odpowiednie zaciski pomocnicze dla pomocniczych 
obwodów prądowych. Do nich odbywa się podłączenie 
zgodnie z załączonym schematem zacisków. Ogrzewa-
nie postojowe należy włączyć dopiero po wyłączeniu 
silnika. Nie może być ono włączane podczas pracy 
silnika.
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Jednostka�napowietrzania�z�zewnątrz
Zewnętrzne wentylatory muszę spełniać wymogi dyrek-
tywy 2014/34/EU (RL 94/9/EG). Jednostka napowie-
trzania z zewnątrz dba podczas pracy głównego silnika 
o odprowadzanie strat ciepła. Podczas pracy głównego 
silnika należy włączyć silnik zewnętrznego wentyla-
tora. Po wyłączeniu głównego silnika gwarantowany 
jest zależny od temperatury dobieg napowietrzania z 
zewnątrz. 
W silnikach z zewnętrznymi jednostkami wentylatorów 
zależnymi od liczby obrotów należy koniecznie zwrócić 
uwagę na kierunek obrotu (patrz strzałka). Używane 
mogą być wyłącznie agregaty wentylatorowe obcych 
producentów dostarczone przez producenta. Jednostka 
napowietrzania obcego producenta musi być podłączo-
na zgodnie z obowiązującym, dostarczonym w skrzynce 
zacisków schematem zacisków. 

Wersja�specjalna�Skrzynka�zacisków�strony�N
W tej wersji specjalnej skrzynka zacisków znajduje się 
przed pokrywą wentylatora na stronie N silnika. W tym 
celu obudowa stojana została obrócona przez produ-
centa. Specjalne oznakowanie w opisie typu: 
KNS…   dla rozmiarów 56 do 132..T  

(VEM motors Thurm GmbH) 
KN…   dla rozmiarów 112 do 400..T  

(VEM motors GmbH)
W silnikach kategorii 2 wymagane jest specjalne 
działanie.

Wyposażenie�w�transponder�RFID�(memory�Motor)
Opcjonalnie istnieje możliwość wyposażenia w trans-
ponder RFID (w skrócie TAG) TAG) jako Memory-Motor, 
specjalne oznakowanie MM wg EW-N 1002, Bl. 13. 
Stosowany jest transponder 
D14-TAGspecial ATEX (RFID System iID®2000, 13.56 
MHz bazujący na ISO 15693.

�Odczyt�danych�może�odbywać�się�wyłącznie�
za�pomocą�czytnika�dopuszczonego�do�stref�
zagrożenia�wybuchem�dyrektywą�2014/34/EU�
(RL�94/9/WE).

Zewnętrzne�źródła�ciepła�i�zimna
Przy dostępnych zewnętrznych źródłach zimna i ciepła 
nie są konieczne jakiekolwiek dodatkowe czynności, 
jeśli temperatury w miejscu zabudowy nie zostaną 
przekroczone. Jeśli zostaną one przekroczone lub 
można oczekiwać oddziaływań na temperatury robocze 
lub maksymalne temperatury powierzchniowe, należy 
podjąć odpowiednie czynności w celu ich skorygowania 
w celu udowodnienia istnienia ochrony prze wybuchem. 
W razie wątpliwości należy skonsultować się z produ-
centem.

Konserwacja�i�naprawa
Konserwacja, naprawa i modyfikacje chronionych przed 
wybuchem maszyn są wykonywane w Niemczech 
z zachowaniem rozporządzenia o bezpieczeństwie 
pracy (BetrSichV), rozporządzenia o ochronie przed 
wybuchem (ExVO, 11.GSGV), wskazówek dotyczą-
cych bezpieczeństwa oraz opisów w ogólnej instrukcji 
konserwacji. 
Poza�Niemcami�należy�zastosować�się�do�odpo-
wiednich�przepisów�krajowych!

Dalsze wskazówki dotyczące kontroli oraz konserwacji 
urządzeń elektrycznych lub naprawy i remontu elek-
trycznych środków roboczych są podane w IEC/EN 
60079-17 oraz IEC/EN 60079-19. Jako prace wpływają-
ce na ochronę przed wybuchem obowiązują np.
– naprawy na uzwojeniu stojana oraz na zaciskach,
– naprawy układu napowietrzania
–  naprawy na łożysku i uszczelce w silnikach chronio-

nych przed wybuchem (Ex 2D, 3D)
mogą być przeprowadzane wyłącznie przez personel 
serwisowy VEM lub w autoryzowanych warsztatach 
przez wykwalifikowany personel, który ze względu na 
fachowe wykształcenie, doświadczenie i przeszkolenie 
posiada wystarczające umiejętności.

W silnikach chronionych przed wybuchem ochrona 
przed wybuchem pyłu bardzo zależy od warunków lo-
kalnych. Z tego względu silniki w takich strefach muszą 
być regularnie kontrolowane i serwisowane.

Grube�warstwy�pyłu�prowadzą�do�powstania�
izolacji�cieplnej�i�tym�samym�zwiększenia�
temperatury�na�powierzchni�silnika.�Należy�
dlatego�unikać�osadów�pyłu�na�silnikach�lub�
nawet�ich�całkowite�pokrycia�poprzez�odpo-
wiedni�montaż�oraz�bieżącą�konserwację�
urządzeń.�

Podana temperatura powierzchni silnika obowiązuje 
tylko wtedy, gdy osady pyłu na silniku nie przekraczają 
grubości 5 mm. Należy zapewnić zachowanie warun-
ków wyjściowych (rodzaj pyłu, maks. grubość warstwy 
itd.). Silnik nie może być otwarty przed upływem 
odpowiednio długiego czasu, aby temperatury wewnątrz 
spadły do wartości niepalnych. Jeśli silniki muszą 
być otwarte w celu naprawy lub konserwacji, należy 
przeprowadzić te prace w pomieszczeniu możliwie bez 
pyłu. Jeśli nie jest to możliwe, różnymi środkami należy 
zapobiec temu, aby pył dostał się do obudowy.
Podczas demontażu należy zadbać w szczególności 
o to, aby nie uszkodzić elementów niezbędnych dla 
szczelności konstrukcji , jak uszczelki, powierzchnie 
płaskie itd.

Staranne i regularne konserwacje, inspekcje i rewizje 
są niezbędne dla wczesnego rozpoznawania i usu-
wania ewentualnych usterek, zanim dojdzie do szkód 
wtórnych. Ponieważ warunki robocze nie są dokładnie 
do zdefiniowania, podane mogą być wyłącznie ogólne 
terminy z zastrzeżeniem pracy bez zakłóceń. Należy 
je zawsze dostosować do warunków lokalnych (zanie-
czyszczenie, obciążenie, itd.). Należy przy tym koniecz-
nie przestrzegać wskazówek i norm EN 60079-17 oraz 
EN 60079-19. 

Należy�niezwłocznie�usuwać�niedopuszczal-
ne�odchylenia,�które�zostały�stwierdzone�
podczas�inspekcji.
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Główna�inspekcja
Przeprowadzić pierwszą inspekcję po ok. 500 godzinach pracy, najpóźniej jednak po pół roku. Przeprowadzić przy tym 
następujące kontrole

Czynność Podczas�
pracy W�przestoju

Kontrola zachowania parametrów elektrycznych X
Sprawdzić, czy swobodny bieg i szumy bieżne pogorszyły się X
Sprawdzić, czy nie zostały przekroczone dopuszczalne temperatury na łożyskach X
Sprawdzić, czy nie ma negatywnego wpływu ma prowadnice powietrza do chłodzenia X X
Sprawdzić, czy w fundamencie nie wystąpiły pęknięcia i dołki X X
Sprawdzić, czy kierunek ułożenia silnika jest w dopuszczalnych tolerancjach X
Sprawdzić, czy wszystkie śruby mocujące do połączeń elektrycznych i mechanicznych są mocno 
dociągnięte X

Sprawdzić, czy opory izolacyjne uzwojenia są wystarczająco duże X
Sprawdzić, czy wszystkie przyłącza potencjału i uziemienia oraz nakładki ekranujące są poprawnie 
podłączone i prawidłowo połączone. X

Sprawdzić czystość powierzchni silnika i skontrolować, czy nie ma osadów powyżej 5 mm X

Inspekcja�w�razie�zakłóceń
Nadzwyczajne warunki robocze, jak np. przeciążenie 
lub zwarcie są zakłóceniami, które nadmiernie eksplo-
atują maszynę elektrycznie i mechanicznie. Również 
żywioły mogą powodować nadzwyczajne warunki 
robocze. Po takich zakłóceniach należy przeprowadzić 
główną inspekcję.

Wymagane�terminy�smarowania�dla�łożysk�
tocznych�są�inne�niż�odstępy�serwisowe�i�
należy�ich�oddzielnie�przestrzegać!

Maszyny mają do rozmiaru 315 M standardowo łoży-
ska toczne z trwałym smarowaniem smarem stałym, 
od rozmiaru 315 MX są one wyposażone w urządze-
nie smarującego, które jest dostępne opcjonalnie do 
niższych zakresów rozmiarów. Dane dotyczące skła-
dowania i smarowania są podane również w ogólnej 
instrukcji montażu, obsługi i konserwacji lub na tabliczce 
znamionowej lub smarowania.

Prace�konserwacyjne�(poza�pracami�związa-
nymi�ze�smarowaniem)�należy�przeprowa-
dzać�tylko�podczas�przestoju�maszyny.
�Należy�upewnić�się,�że�maszyna�jest�zabez-
pieczona�przed�włączenie�i�oznaczyć�ten�fakt�
odpowiednią�tabliczką�ze�wskazówką.�

Poza tym należy przestrzegać wskazówek BHP pod-
czas pracy z olejami, środkami smarowymi i środkami 
czyszczącymi odpowiednich producentów!
Sąsiadujące, będące pod napięciem części należy 
przykryć lub odgrodzić!
Należy zapewnić, aby obwody prądu pomocniczego, np. 
ogrzewanie postojowe nie były pod napięciem.
W wersji z otworem odpływowym wody kondensacyj-
nej należy pokryć śrubę spustową przed ponownym 
zamknięcie odpowiednim środkiem uszczelniającym 
(np. Epple 28).
 
Prace należy oznaczyć dodatkową tabliczką z następu-
jącymi danymi:
Data,
– firma wykonawcza,
– ewentualnie rodzaj napraw,
–  ewentualnie opisanie uznanej urzędowo osoby w 

rozumieniu przepisów BetrSichV

Jeśli�prace�nie�są�wykonywane�przez�produ-
centa,�muszą�być�one�odebrane�przez�
uznaną�urzędowo�osobę�w�rozumieniu�
przepisów�BetrSichV.�Musi�ona�poza�tym�
wystawić�pisemne�potwierdzenie�lub�opa-
trzyć�maszyną�swoim�znakiem�kontroli.�
Zasadniczo�należy�przestrzegać�obowiązują-
cych�przepisów�krajowych.

Co�robić? Interwał�czasu Terminy
Pierwsza inspekcja Po ok. 500 roboczogodzinach najpóźniej po pół roku

kontrola dróg powietrznych oraz powierzchni silnika zależnie od miejscowego stopnia  
zanieczyszczenia

smarowanie uzupełniające (opcja) Patrz tabliczka typu i znamionowa
Główna inspekcja po ok. 8 000 roboczogodzinach raz w roku
spuści kondensat wody zależnie od warunków klimatycznych

Pierwsza�inspekcja
Przeprowadzić pierwszą inspekcję po ok. 500 godzinach pracy, najpóźniej jednak po pół roku. Przeprowadzić przy tym 
następujące kontrole

Czynność Podczas�
pracy W�przestoju

Kontrola zachowania parametrów elektrycznych X
Sprawdzić, czy swobodny bieg i szumy bieżne pogorszyły się X
Sprawdzić, czy nie zostały przekroczone dopuszczalne temperatury na łożyskach X
Sprawdzić, czy nie ma negatywnego wpływu ma prowadnice powietrza do chłodzenia X X
Sprawdzić, czy w fundamencie nie wystąpiły pęknięcia i dołki X X
Sprawdzić, czy wszystkie śruby mocujące do połączeń elektrycznych i mechanicznych są mocno 
dociągnięte X



Wersja polska

131208.2017 50229 01 50229 0108.2017

Lakierowanie�lub�zanurzanie�po�naprawach�lub�
serwisie

Podczas�lakierowania�naprawczego�silników�
chronionych�przed�wybuchem�lub�zanurze-
niem�całego�stojana�po�wykonaniu�nowego�
uzwojenia,�może�dochodzić�do�powstania�na�
powierzchni�maszyny�grubszych�warstw�
lakieru�lub�żywicy.�(Mogą�one�prowadzić�do�
wyładowań�elektrostatycznych,�tak�więc�
istnieje�niebezpieczeństwo�wybuchu�w�razie�
wyładowania.)�Procesy�elektrostatyczne�w�
pobliżu�mogą�prowadzić�do�naładowania�
elektrostatycznego�i�może�powstawać�
niebezpieczeństwo�wybuchu�poprzez�wyła-
dowanie.�Wymogi�zgodnie�z�IEC/EN�60079-0:�
„Urządzenia�–�ogólne�wymogi“,�pkt.�7.4�oraz�
TRBS�2153�muszą�być�koniecznie�przestrze-
gane,�m.in.�poprzez:

ograniczenie grubości warstwy lakieru lub żywicy zgod-
nie z grupą wybuchu do

– IIA, IIB: Łączna grubość warstwy ≤ 2 mm
– IIC: Łączna grubość warstwy ≤ 0,2 mm

ograniczenie oporu powierzchniowego zastosowanego 
lakieru lub żywicy do

–  IIA, IIB, IIC, III opór powierzchniowy ≤ 1GΩ w silnikach 
grupy II i III

Napięcie przepięciowe ≤ 4 kV dla grupy wybuchu III 
(tylko pył,mierzone grubością materiału izolacyjnego 
zgodnie z procedurą opisaną w IEC 60243-1). 

Poza tym należy zwrócić uwagę na przepisy norm 
IEC/EN 60079-32: „Zagrożenia elektrostatyczne“, w 
szczególności załącznik A: „Podstawy elektryczności 
statycznej“, załącznik B: „Wyładowania elektrostatyczne 
w szczególnych sytuacjach“ i załącznik C: „Palność 
substancji“.

Części�zamienne

�Za�wyjątkiem�normatywnych,�dostępnych�w�
handlu�i�równowartych�części�(np.�łożyska�
toczne)�używane�mogą�być�wyłącznie�
oryginalne�części�zamienne�(patrz�Lista�
części�zamiennych);�dotyczy�to�w�szczegól-
ności�uszczelek�i�elementów�przyłączenio-
wych.�Przy�zamawianiu�części�zamiennych�
wymagane�są�następujące�informacje: 
–�Opis�części�zamiennej 
–�Typ�silnika 
–��Numer�silnika

Składowanie
W razie składowania lub zastosowania na zewnątrz 
zaleca się zadaszenie lub odpowiednie pokrycie. Należy 
unikać długiego bezpośredniego działania intensywne-
go promieniowania słonecznego, deszczu, śniegu, lodu 
lub pyłu.

Składowanie�długoterminowe�(ponad�12�miesięcy)
Składowanie długoterminowe jest możliwe w zamknię-
tych, suchych pomieszczeniach w temperaturze w 
zakresie od -20 do +40 °C oraz w atmosferze bez 
agresywnych gazów, oparów, pyłów i soli. Silniki 
powinny być transportowane i składowane zasadniczo 
w oryginalnym opakowaniu. Składowanie i transport 
na osłonach wirnika są niedopuszczalne. Niechronio-
ne powierzchnie metalowe, jak końcówki wałów oraz 
kołnierze, należy opatrzyć dodatkowo w celu ochrony 
przez korozją trwałą ochroną antykorozyjną. Jeśli silniki 
zachodzą rosą, należy podjąć środki ochrony przed 
wilgocią. Wtedy konieczne jest specjalne opakowanie 
ze szczelną folią lub opakowanie w folii ze środkami 
absorbującymi wilgoć. W skrzynce zacisków silników 
należy położyć materiały absorbujące wilgoć.
Do transportu należy używać śrub pierścieniowych/
kozłów silników z użyciem odpowiednich środków do 
podnoszenia. Śruby pierścieniowe/kozły są przeznaczo-
ne do podnoszenia silników bez dodatkowych dobudów, 
płyty fundamentowe, przekładnie itd.
Silniki ze wzmocnionym łożem są dostarczane z zabez-
pieczeniem transportowym. Zabezpieczenie transporto-
we ma końcu wału powinno być usunięte dopiero przy 
montażu silnika i przed włączeniem.
Obracać wał coś najmniej raz w roku, aby uniknąć 
trwałych odcisków na wale. Przy dłuższych okresach 
składowania zmniejsza się okres przydatności smaru 
łożysk(starzenie). Przy otwartych łożyskach zaleca się 
coroczną kontrolę stanu smaru. W razie rozpoznania 
braku oleju lub zanieczyszczenia smary, należy zmienić 
smar. Zamknięte łożyska (ZZ 2RS) należy wymienić po 
czasie składowania powyżej 48 miesięcy.

Utylizacja
Pryz utylizacji maszyn należy przestrzegać obowiązują-
cych przepisów krajowych.
Poza tym należy zwrócić uwagę na to, aby utylizować 
oleje i smary zgodnie z rozporządzeniem o zużytych 
olejach. Nie mogą być one zanieczyszczone rozpusz-
czalnikami, środkami do czyszczenia na zimno i pozo-
stałościami lakierów. 
Przed dalszą obróbką należy oddzielić poszczególne 
materiały. Ważnymi podzespołami są żeliwo (obudowa), 
stal (wał, osłona stojana i wirnika, małe części), alumi-
nium (wirnik), miedź (uzwojenia) i tworzywa sztucznej 
(materiały izolacyjne jak np. poliamid, polipropylen itd.). 
Elementy elektroniczne jak układy scalone (przetwornik, 
czujniki itd.) są usuwane oddzielnie.

Połączenia�płytek�zaciskowych 

W�normalnej�wersji�chłodzone�powierzchnio-
wo�silniki�nadają�się�do�obu�kierunków�
obrotu.�Wyjątek�stanowią�2-biegunowe�
silniki�od�typoszeregu�355�oraz�ciche�silniki,�
które�są�oznakowane�literą�„G“�za�liczbą�
biegunów.�Są�one�wyposażone�seryjnie�w�
zależne�od�kierunku�obrotu�wentylatory.�Przy�
zastosowaniu�zależnych�od�kierunku�obrotu�
wentylatorów�lub�blokad�zwrotnych�na�
pokrywie�wentylatora�jest�umieszczona�
strzałka�wskazująca�kierunek.�
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Zaciski UI, V1, W1 na fazach LI, L2, L3 (w kolejności al-
fabetycznej lub naturalnej) dają zawsze kierunek obrotu 
w prawo. Jeśli maszyna jest opatrzona znakiem typu 
„DL“, silnik jest już przełączony na bieg w lewo. 
Kierunek obrotu można zmienić przy bezpośrednim włą-
czeniu poprzez zamianę dwóch przewodów sieciowych 
na płytkach zaciskowych silnika. 
 

Zmiana�kierunku�obrotu�nie�jest�dopuszczal-
na�w�wersji�z�blokadami�zwrotnymi�i/lub�
zależnymi�od�kierunku�obrotu�wentylatorami.�

Dla maszyn z tylko jedną końcówką wału lub dwoma 
końcówkami wału różnej grubości jako kierunek obrotu 
obowiązuje kierunek obrotu wirnika, który widzi ob-
serwator, gdy patrzy na stronę czołową jedynego lub 
grubszego końca wału. 

�Do�każdego�silnika�należy�wiążący�schemat�
zacisków,�według�którego�odbywa�się�
podłączenie.�Podłączenie�obwodów�prądu�
pomocniczego�odbywa�się�zgodnie�z�rów-
nież�załączonym�dodatkowym�schematem�
zacisków.

Wskazówki�do�połączeń�kablowych,�które�są�do-
puszczone�do�ochrony�przed�wybuchem.
Skrzynki zacisków są wyposażone seryjnie w metryczne 
otwory gwintowane zgodnie z normą EN 50262 lub w 
wersji specjalnej w otwory gwintowane NPT zgodnie z 

ANSI B1.20.1983. W stanie dostawy są one zamknięte 
zatyczkami lub złączkami kablowymi oznakowanymi 
ATEX. 
Do podłączenia maszyny należy używać wyłącznie 
wlotów kablowych i przewodów, które są wykonane 
zgodnie z dyrektywą 2014/34/EU (RL 94/9/EG) i mają 
rodzaj zabezpieczenia minimum IP 55 lub zgodny z 
rodzajem ochrony silnika. 
W silnikach dla rodzaju zabezpieczenia przed zapłonem 
Ochrona przez obudowę „tD“, które wymagają zabezpie-
czenia IP 6X, wloty kablowe i przewodów oraz zatyczki 
muszą być wykonane zgodnie z dyrektywą 2014/34/
EU (RL 94/9/EG) i muszą mieć rodzaj zabezpieczenia 
minimum IP 65.

Wszystkie�nieużywane�otwory�wlotowe�kabli�
należy�zamknąć�zgodnie�z�dyrektywą�
2014/34/E�U�(RL�94/9/EG)�dopuszczonymi�
zatyczkami�odpowiedniego�minimalnego�
rodzaju�zabezpieczeń.�Istniejące�już�zatyczki�
należy�sprawdzić�pod�kątem�zachowania�
tych�przepisów�i�w�razie�potrzeby�zmienić.

Podanie typu gwintu odbywa się na środku roboczym 
(tabliczka znamionowa lub skrzynka zacisków).
Alternatywnie podana jest wskazówka gwintu wprowa-
dzającego, jego liczba i położenie na rysunku z wymia-
rami silnika. Jeśli nie zamówi się inaczej, stosowane są 
złączki kablowe firmy Jacob. Dla tych złączek należy 
przestrzegać następujących danych:

Gwint Art.�nr dla�przekroju�kabla 
[mm]

rozmiar�klucza 
[mm]

Moment�obrotowy�instal. 
[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 lub IEC BAS 06.0013X.

Złącze�mosiężne�Ex-EMV,�gwint�metryczny�Deklaracja�zgodności�WE�DMT�99�ATEX�E�016
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Złącze�mosiężne�Ex-EMV,�gwint�metryczny�Deklaracja�zgodności�WE�DMT�99�ATEX�E�016

Gwint Art.�nr dla�przekroju�kabla 
[mm]

rozmiar�klucza 
[mm]

Moment�obrotowy�instal. 
[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 lub IEC BAS 06.0013X.

Jeśli zastosowane będą zgodnie z dyrektywą 2014/34/
EU (RL 94/9/EG) (ATEX) złączki kablowe lub zatyczki 
innych producentów, należy przestrzegać ich informacji 
producenta.
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Deklaracja�zgodności�WE
(wg dyrektywy 2014/34/UE)

Typooszeregi�(IE*-)K...�/�(IE*-)K8..�(Y2,�Y3)�/�(IE*-)W...�/�(IE*-)B...
Struktura�oznakowania�urządzenia

Typ�
urządzenia
Rozmiar�IEC

UE NB

Grupa/
Kategoria/
G�(gaz)�lub�
D�(pył)

Rodzaj�ochrony�przed�zapłonem,�klasa�temperatury,�
poziom�ochrony�przed�hałasem

(IE
*-
)K
...
�5
6�
do

�4
00
�

(IE
*-
)W

...
�6
3�
do

�4
00

(IE
*-
)B
...
�8
0�
do

�4
00

(IE
*-
)K
8.
.�6
3�
do

�4
50
…
�(Y

2,
�Y
3)

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

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

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

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

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

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

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

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIC T3…T6 lub Ex db eb IIC T3…T6 Gb lub
Ex de IIC T3…T6 lub Ex de IIC T3…T6 Gb
lub do wyboru Ex tb IIIC T200°C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db IIB+H2 T3…T6 lub Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb lub
Ex d IIB+H2 T3…T6 lub Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb 
lub do wyboru Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIB+H2 T3…T6 lub Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb lub
Ex de IIB+H2 T3…T6 lub Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb
lub do wyboru Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex eb IIC T1/T2, T3 lub T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 lub T4)
lub do wyboru Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 3D

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

0637
 II 2D

 II 3G

Ex tb IIIC TX°C Db lub do wyboru
Ex ec IIC T2, T3 lub T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 lub T4 Gc)

 II 3G

 II 3D

Ex ec IIC T2, T3 lub T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 lub T4 Gc)
lub do wyboru Ex tc IIIB TX°C Dc lub Ex tc IIIC TX°C Dc1)

1) pył przewodzący prąd

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