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Denumirea seriei este completată pentru execuţii eficiente energetic cu 
indicativul IE*, unde * =1, 2, 3 conform 
EN/IEC 60034-30-1 corespunde claselor de eficienţă (exemplu IE3-K11R 132S 4 Ex e IIC T3).

Tip de protecţie contra aprinderii siguranță mărită „e“ („eb“)
Tip de protecţie contra aprinderii „n“ (siguranță mărită „ec“) 
Tip de protecţie contra aprinderii Protecţie cu carcasă „t“
Seriile constructive (IE*-)K... și (IE*-) „W..R“



3206.2017 50229 01 50229 0106.2017

Generalități

�Atenție:�Citiţi�instrucţiunile�de�montare,�utili-
zare�şi�întreţinere�(BUW),�schema�de�conec-
tare,�schema�de�conectare�suplimentară�şi�
fişa�tehnică�de�securitate�înainte�de�trans-
port,�montare,�punere�în�funcţiune,�întreţine-
re�şi�reparaţii�şi�respectaţi�recomandările!

Utilizare�conform�specificaţiilor�tehnice
Aceste instrucţiuni de utilizare sunt valabile pentru ma-
şinile electrice pentru joasă tensiune protejate împotriva 
exploziei. Tipul protecţiei conform IEC/EN 60034-5 
corespunde motoarelor destinate utilizării în zonele 1 şi 
2 cel puţin IP 54, pentru utilizarea în zona 22 cel puţin 
IP 55 precum şi pentru utilizarea în zonele 21 şi 22 cu o 
pulbere electroconductoare IP 65. În cazul combinațiilor 
este valabil întotdeauna cel mai mare grad de protecție 
impus. Tipul protecţiei este indicat întotdeauna pe 
plăcuţa de identificare a motorului.
În zonele predispuse exploziilor trebuie utilizate numai 
maşini electrice cu un tip de protecţie contra aprinderii 
avizat.

Mașini�electrice�din�grupa�de�aparate�II,�
categoria�2�(zone�alocate:�1,�21)
respectiv�grupa�de�aparate�II,�categoria�3�
(zone�alocate:�2,�22)

Utilizarea în alte scopuri este considerată ca fiind 
necorespunzătoare.Nu se asumă nici un fel de respon-
sabilitate pentru daunele şi erorile de operare care sunt 
produse de erori de montare, de nerespectarea acestor 
instrucţiuni sau de reparaţii necorespunzătoare.

Zone�predispuse�exploziilor
Este exclusiv de competenţa operatorului sau a auto-
rităţilor de supraveghere competente, în cazul în care 
există îndoieli asupra zonelor predispuse la explozii 
să stabilească care sunt zonele din spaţiu deschis 
sau închis care sunt predispuse la explozii din prisma 
regulamentelor sau prevederilor corespunzătoare. Res-
ponsabilităţile operatorului unor astfel de instalaţii sunt 
stabilite în Directiva 99/92/CE - ATEX 153 „Directiva 
privind protecţia muncii“ (fosta ATEX 118a, resp. 137). 
La baza produselor predispuse la explozie stă Directiva 
2014/34/UE (RL94/9/CE). Aici sunt stabilite cerinţele 
referitoare la produsele destinate utilizării în zonele 
predispuse exploziilor. Acestea se sprijină de asemenea 
pe norme corespunzătoare (vezi mai jos). 
Maşinile electrice protejate împotriva exploziilor pentru 
care aceste instrucţiuni sunt valabile sunt construite în 
conformitate cu normele din seriile IEC/EN 60034 (VDE 
0530), IEC/EN 60079-0, IEC/EN 61241-0 precum şi cu 
normele referitoare la tipul de protecţie contra aprinderii 
IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-15, IEC/EN 61241-1 
și/sau IEC/EN 60079-31. Este permisă operarea 
acestor produse în zonele predispuse exploziilor numai 
respectând dispoziţiile autorităţilor de supraveghere 
competente.

�Tipul�de�protecţie�împotriva�aprinderii,�clasa�
de�temperatură�precum�şi�dimensiunile�
caracteristice�se�pot�găsi�pe�plăcuţa�de�
identificare�a�motorului.

–��Grupa�de�aparate�II,�categoria�2� 
(zone�alocate:�1,�21)

Din această categorie fac parte maşinile electrice cu 
tipul de protecţie contra aprinderii siguranţă sporită „e“ 
(eb) şi capsulă rezistenţă la presiune „d“ („db“/„db eb“). 
În această grupă intră de asemenea maşinile electrice 
destinate utilizării în zone cu pulberi inflamabile cu tipul 
de protecţie contra aprinderii protecţie prin carcasă „tb“..

Prezentele instrucţiuni suplimentare de operare şi 
întreţinere sunt valabile împreună cu cele pentru mo-
toarele standard care cuprind indicaţiile de bază pentru 
racordare, montare, operare şi întreţinere, precum şi 
listele cu piesele componente precum şi documentele 
sus-numite.
Aceste instrucţiuni de operare şi întreţinere facilitează 
operatorului transportul, montarea, punerea în funcţiune 
precum şi întreţinerea maşinilor electrice protejate împo-
triva exploziilor. Nici respectarea acestui îndrumar, nici 
condiţiile şi metodele de instalare, exploatare, utilizare 
şi întreţinere nu pot fi supravegheate de producător. 
Realizarea necorespunzătoare a instalării poate cauza 
daune materiale şi poate periclita persoane. De aceea 
nu ne asumăm nicio răspundere şi nu oferim garanţie 
pentru pierderi, daune sau costuri ivite în urma instalării 
eronate, exploatării necorespunzătoare şi utilizării şi 
întreţinerii greşite sau legate de acestea în orice fel.
Schemele şi imaginile sunt reprezentări simplificate. 
Datorită revizuirilor şi modificărilor există posibilitatea 
ca acestea să nu corespundă în totalitate cu maşina 
electrică furnizată. Ne străduim să îmbunătăţim perma-
nent produsele noastre. De aceea ne rezervăm dreptul 
la modificări neanunţate în prealabil asupra produsului, 
datelor tehnice sau manualului de montare, utilizare 
şi întreţinere. Execuţiile, datele tehnice şi imaginile au 
caracter obligatoriu întotdeauna doar după confirmarea 
scrisă a întreprinderii furnizoare.

Simboluri
În prezentul manual de utilizare sunt utilizate trei simbo-
luri care fac referire în special la pasajele importante:

Recomandări�referitoare�la�siguranţă�şi�la�
garanţie,�eventuale�vătămări�corporale�
aferente.

�Avertizează�asupra�faptului�că�aparatul�este�
sub�tensiune,�pericol�de�electrocutare.� 
Face�referire�la�faptul�că�pot�apărea�defecţi-
uni�ale�maşinii�electrice�şi/sau�ale�dispoziti-
velor�auxiliare.

Recomandare�suplimentară�pentru�maşinile�
electrice�ale�grupei�II�de�aparate�pentru�
categoria�2�(zona�1,�21)�respectiv�ale�grupei�
II�pentru�categoria�3�(zona�2,�22).

Specificaţii�de�siguranţă
Este imperios necesar să respectaţi recomandările de 
siguranţă, recomandările referitoare la protecţia în caz 
de accident, precum şi directivele şi normele tehnice 
recunoscute şi stipulate în prezentele instrucţiuni de 
utilizare!
Nerespectarea recomandărilor de siguranţă poate 
avea ca urmare punerea în pericol a persoanelor şi/sau 
avarierea maşinii.
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–��Grupa�de�aparate�II,�categoria�3�
(zone�alocate:�2,�22)

În această grupă intră maşinile electrice cu tipul de 
protecţie contra aprinderii: „n“ (siguranţă sporită „ec“) 
şi maşinile electrice destinate utilizării în zone cu pul-
beri infl amabile cu tipul de protecţie contra aprinderii 
protecţie prin carcasă „tc“.

Marcare�conform�RL�2014/34/UE�
(RL�94/9/CE)�sau�ТП�ТС�012/2011 Denumire�conform Denumire�conform

UE 
EAC

Nr. 
NB

Grupă/
categorie/

G (gaz) sau 
D (praf)

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

și/sau 
IEC 61241-0:2004/
EN 61241-0:2006

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

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

EN 60079-0:2012/A11:2013

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

Ex eb IIC T1/T2, T3 sau T4 GbГБ08 1

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

Ex ec IIC T2, T3 sau 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 praf conductor)

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, praf conductor)

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

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

Ex tb IIIC Tx°C DbГБ08 1
-

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

Ex tD A22 IP55 Tx°C 
(IP 65 praf conductor)

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, praf conductor)ГБ08 1

-

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

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

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

Ex tD A22 IP55 Tx°C
(IP 65 praf conductor)

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, praf conductor)ГБ08

În�cazul�în�care�numărul�de�certifi�care�este�
însoţit�de�un�X,�trebuie�să�ţineţi�cont�de�
certifi�catul�de�inspecţie�al�patentului.

[În cazul indicării unei temperaturi maxime a suprafeţei: zona 2 (gaz): întreaga suprafaţă inclusiv rotorul şi bobinele; 
în cazul zonei 21, 22 (pulbere): suprafaţa externă (carcasă, arbore)!]

Marcarea�motoarelor�predispuse�la�explozii
Certifi�care�de�calitate�prin�0637�…�IBExU�Freiberg

�Motoarele�cu�marcare�dublă�sunt�prevăzute�
numai�pentru�utilizarea�în�zone�predispuse�la�
explozii�de�gaz�sau�praf.�Utilizarea�în�cazul�
amestecurilor�hibride�trebuie�să�fi�e�verifi�cată�
și�autorizată�separat.

Indicaţii�generale�privind�exploatarea�la�transforma-
tor�de�frecvenţă
Exploatarea la transformatorul de frecvenţă a motoare-
lor trifazate protejate contra exploziilor este admisibilă 
numai dacă motoarele au fost fabricate, verifi cate, 
atestate şi marcate special pentru o astfel de utiliza-
re. Se vor respecta neapărat indicaţiile separate ale 
producătorului. 

Prin alegerea unui transformator şi/sau utilizarea de fi ltre 
se va asigura, ca tensiunea maximă a impulsurilor să nu fi e 
depăşită la bornele motorului. 
Pentru serii constructive/opţiuni individuale reies următoa-
rele valori pentru tensiunea maximă a impulsurilor:

Seriile�constructive�K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/
W.1R/W.2R
Dimensiunea constructivă 56-132T1)  Û ≤ 1.000 V 
Dimensiunea constructivă 56-132T1)

conform Sp.2945   Û ≤ 1.350 V 
Dimensiunea constructivă 132 [K20. 112] 
până la 400   Û ≤ 1.350 V 
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Seria�constructivă�KU1./KU0./KU2./WU1R/WU2R�2)
Dimensiunea constructivă 56-132T1)  
conform Sp.9382 Û ≤ 1.560 V 
Dimensiunea constructivă 132 [KU0. 112]  
până la 400 Û ≤ 1.800 V 

Seria�constructivă�KV1./KV4./KV0./KV2./WV1R/
WV2R�2)
Dimensiunea constructivă 132 [KV0., KV4. 112]  
până la 400 Û ≤ 2.500 V 

1)  132T…. înălţime ax 132 livrat de fabrica  
VEM motors GmbH Thurm

2)  Un marcaj al seriilor constructive K11./K10./K12./K21./K20./
K4.R/W.1R/W.2R cu sufixul TU sau TV este posibil la anumite 
variante.

Se va asigura, că tensiunea de exploatare de la bornele 
motorului corespunde în orice situaţie (căderea tensiunii 
se va monitoriza prin filtru!) datelor de pe plăcuţa de 
identificare. Dacă din cauza căderilor de tensiune prin 
convertorul de frecvență, a cablurilor și eventualelor 
bobine de șoc resp. Filtrelor tensiunea la bornele moto-
rului este mai mică decât tensiunea măsurat indicată pe 
plăcuța de identificare, frecvenţa de colţ trebuie setată 
la o valoare mai mică corespunzătoare unei asocieri 
liniare a tensiunii/frecvenței. Astfel rezultă un interval 
mai mic de turații posibile. 
O funcționare la convertorul de frecvență este permisă 
numai în punctele de funcționare indicate pe plăcuța 
de identificare. O depășire de scurtă durată a valorii 
măsurate a curentului mașinii este permisă până la o 
valoare măsurată a curentului de 1,5 ori, pentru maxim 
1 min într-un interval de timp de 10 min. Turația resp. 
Frecvența maxim indicată nu are voie în niciun caz să 
fie depășită. 
Evaluarea protecției termice încorporate a bobinei 
trebuie să se facă printr-o unitate de declanșare cores-
punzătoare cerințelor Directivei 2014/34/UE cu marcajul 
Ex II (2) G.
Nu este permisă funcționarea motoarelor ca și acționare 
de grup.

Pentru amplasarea și punerea în funcțiune a converto-
rului de frecvență se vor respecta neapărat indicațiile 
și instrucțiunile de utilizare ale producătorului. Nu este 
permisă scăderea sub frecvența minimă de comutare 
indicată pe plăcuța de identificare.

Aparate�din�categoria�2�la�convertorul�de�frecvență
Pentru protecţia contra aprinderii siguranţă sporită „e“ 
(nou: „Eb“) (EPL Gb) precum și pentru protecția prin 
carcasă „tb“ (EPLDb) sunt necesare certificări de exa-
minare de tip UE, în care este autorizată funcționarea 
la convertor. Condițiile și parametrizările ce trebuie 
respectate la sistemului motor, convertor și dispozitiv de 
protecție sunt specificate în certificarea corespunzătoa-
re de examinare de tip UE, declaraţie de conformitate 
UE aferentă, plăcuța de identificare resp. fișele de date. 

Aparate�din�categoria�3�la�convertorul�de�frecvență
La execuția cu tipurile de protecție contra aprinderii 
„n“ (nou: siguranță sporită „ec“) (EPL Gc) precum și 
protecție prin carcasă „tc“ (EPL Dc) motoarele care sunt 
alimentate prin convertoare cu frecvență și/sau tensiune 
variabilă, trebuie să fie de asemenea verificate cu un 
convertor stabilit sau un convertor comparabil cu privire 

la specificația pentru tensiunea și curentul de ieșire. 
Alternativ se poate stabili clasa de temperatură. Para-
metrii și condițiile necesare se găsesc pe plăcuța de 
identificare și în documentația motorului.

Compatibilitate�electromagnetică�
La exploatarea motoarelor la transformator de frec-
venţă, mai ales cu termistor încorporat și alți senzori, 
în funcţie de tipul transformatorului pot să apară emisii 
perturbatoare. Se va evita depăşirea valorilor limită 
conform IEC/EN 61000-6-3 pentru sistemul de acţionare 
care constă din motor şi transformator. Indicaţiile privind 
compatibilitatea electromagnetică date de producătorul 
transformatorului trebuie respectate în mod obligatoriu. 

Clase�de�eficienţă
La motoare protejate contra exploziilor indicarea clasei 
de eficienţă (clasa IE) conform IEC/EN 60034-30-1 este 
admisibilă pe plăcuţa de identificare. Se indică clasa IE 
şi eficienţa de calcul. Determinarea eficienţei motorului 
se realizează pe baza IEC/EN 60034-2-1 până la 1 kW 
prin măsurare directă (capitolul 8.1.1) şi > 1kW pe baza 
procedurii de pierdere individuală şi pe baza determi-
nării pierderilor suplimentare din pierderile remanente 
(capitolul 8.2.2.5.1). Denumirea tipului este extinsă cu 
clasa de eficienţă (exemplu IE3-K11R 132 S4…).

Montare�şi�conexiune�electrică
La montarea şi punerea în funcţiune trebuie respectate 
recomandările de siguranţă anexate motorului. Opera-
ţiunile de montare trebuie executate numai de către un 
personal calificat care, ca urmare a pregătirii, experien-
ţei și instruirii, au cunoştinţe suficiente cu privire la

–��specificaţii�de�siguranţă,
–��recomandări�pentru�prevenirea� 
accidentelor,

–��directive�şi�regulamente�tehnice�recunos-
cute�(de�ex.�specificaţii�VDE,�norme).

Personalul de specialitate trebuie să evalueze operaţi-
unile care le-au fost încredinţate, să recunoască şi să 
evite pericolele potenţiale. Pentru a executa aceste ope-
raţiuni şi activităţi este necesară o autorizare din partea 
persoanei responsabile cu siguranţa instalaţiei.
Construirea instalaţiilor electrice în zone predispuse la 
explozii presupune în Germania, printre altele, respecta-
rea următoarelor dispoziții:

–��BetrSichV�–� �„Regulament�privind�siguranţa�
în�exploatare“

–��TRBS�–� �„Reguli�tehnice�pentru� 
siguranţa�în�exploatare“

–��GefStoffV�–� �„Regulament�privind�materiale�
periculoase“

–��IEC/EN�60079-14�–�  
„Atmosferă�explozivă�–�Partea�14:�Proiec-
tarea,�selectarea�şi�montarea�instalaţiilor�
electrice“

În�afara�Germaniei�se�vor�respecta�prevederile� 
naţionale�corespunzătoare!
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Motoarele fără aerisire, fără ventilator propriu, sunt răci-
te prin convecție liberă cu radiatoare de răcire lamelare 
montate pe carcasa motorului. O siguranță corespunză-
toare împotriva unei încălziri inadecvate este asigurată 
prin reducerea randamentului/reglarea bobinajului 
și va fi dovedită prin omologarea de tip/depunerea 
documentației pentru obținerea acesteia. Pentru res-
pectarea categoriei de temperatură și a temperaturii de 
regim admise trebuie să fie asigurată această convecție 
liberă. Nu este permisă montarea motorului în carcasă.

Influenţe�asupra�mediului�înconjurător
Temperatura admisă a agentului de răcire (temperatură 
ambientală la locul de montare) conform IEC/EN 60034-1 
se ridică fără marcaj la maxim 40 °C/min im -20 °C iar 
înălţimea de montare admisă până la 1000 m deasupra 
nivelului normal (valorile care diferă se vor marca pe 
plăcuţa de identificare a motorului şi eventual se  
certifică separat). 
Este foarte important să ţineţi cont de faptul că aerul 
de răcire trebuie să poată fi evacuat liber către şi prin 
fantele de aerisire şi să nu poată fi reabsorbit imedi-
at. Fantele de aspiraţie şi de evacuare trebuie să fie 
protejate împotriva impurităţilor precum şi împotriva 
particulelor mari de praf. Aspirarea directă a aerului eva-
cuat de agregatele învecinate se va evita prin măsuri 
corespunzătoare.
Distanţa minimă a fantei de alimentare cu aer a capo-
tei ventilatorului faţă de un obstacol (dimensiunea BI) 
trebuie neapărat respectată.

La motoarele cu poziţie verticală a arborelui căderea pe 
verticală a obiectelor străine şi a lichidelor în ventilatoa-
re se va împiedica în felul următor:

Capătul�arborelui�în�jos:
Carcasa de protecţie a ventilatorului este prevăzută cu 
o acoperitoare de protecţie (stare de livrare),
care este mai mare decât cercul circumscris al orifici-
ilor de intrare a aerului. Alternativ, protecția împotriva 
căderii de obiecte străine și lichide poate fi realizată de 
către operator.

Capătul�arborelui�în�sus:
În cazul formelor constructive cu arbore în sus, ope-
ratorul însuși trebuie să împiedice căderea verticală a 

Dimensiune�constructivă 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

obiectelor străine și a apei. La capătul arborelui în sus, 
va fi de asemenea împiedicată pătrunderea apei sau a 
lichidelor în lungul arborelui.

În cazul montării motoarelor cu răcire la suprafaţă 
trebuie să ţineţi cont de faptul că orificiile de scurgere 
a apei condensate se găsesc în punctul cel mai jos. În 
cazul în care orificiile de scurgere a apei condensate 
sunt închise, şuruburile trebuie prevăzute din nou cu un 
material de etanșare după evacuarea apei condensate. 
În cazul în care orificiile de scurgere a apei condensa-
te sunt deschise trebuie evitat contactul direct cu jet 
de apă sau cu apă care țâșnește. Trebuie garantată 
neapărat o montare atentă a motoarelor pe o suprafaţă 
plană pentru a evita tensionarea prezoanelor. În cazul 
maşinilor care se cuplează, trebuie să ţineţi cont de o 
aliniere exactă. Trebuie utilizate cuplaje cât se poate de 
elastice.

Racordarea�motorului
Racordul�trebuie�realizat�de�către�un�specialist�con-
form�prevederilor�de�siguranţă.�În�afara�Germaniei�
se�vor�aplica�prevederile�naţionale�corespunzătoare.
Se�vor�respecta�neapărat�indicaţiile�de�pe�plăcuţa�de�
identificare!

�Comparaţi�tip�de�curent,�tensiune�de�reţea�şi�
frecvenţă!� 
Se�va�respecta�diagrama�de�circuit!� 
Se�va�respecta�curentul�măsurat�pentru�
setarea�circuitului�de�siguranţă! 
În�cazul�motoarelor�cu�tipul�de�protecţie�
împotriva�aprinderii�Siguranţă�sporită�„e“�
(„eb“)�se�va�respecta�timpul�tE�și�curentul�
relativ�de�pornire�IA/IN! 
Racordaţi�motorul�conform�schemei�de�
conectare�din�cutia�de�joncțiuni!

Pentru pământare, în funcţie de forma constructivă, 
pe carcasă resp. pe plăcuţa lagărului cu flanşă se află 
o bornă de pământare. Toate motoarele au pe lângă 
aceasta o bornă conductoare de protecţie în interiorul 
cutiei de joncţiuni. Legăturile de cabluri neutilizate din 
cutia de joncţiuni se vor închide pentru protejarea lor 
de praf şi umiditate. Pentru conexiunea electrică sunt 
valabile indicaţiile generale de siguranţă şi de punere 
în funcţiune. Legăturile de cabluri sau şuruburile de 
închidere trebuie să fie aprobate pentru zone predis-
puse exploziilor. Se vor respecta neapărat la instalare 
momentele de strângere, domeniile de etanşare şi 
intervalele de strângere pentru detensionare. Cablurile 
de conexiune se vor selecta conform DIN VDE 0100, 
ţinând cont de intensitatea măsurată a curentului şi de 
condiţiile date de aparat (de ex. temperatura ambienta-
lă, tipul de pozare etc. în conformitate cu DIN VDE 0298 
resp. IEC/EN 60204-1).

�În�cazul�unor�temperaturi�ambientale�mai�
mari�de�40�°C,�se�vor�utiliza�cabluri�cu�o�
temperatură�de�operare�admisă�de�cel�puţin�
90�°C.�Acest�lucru�este�de�asemenea�valabil�
şi�pentru�motoarele�în�a�căror�anexe�ale�
certificatelor�de�inspecţie�a�patentului�ale�CE�
se�face�referire�la�tipul�de�construcţie�al�
cablurilor.
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În cazul racordării motoarelor se va ţine cont în special 
de realizarea atentă a conexiunilor în cutia de joncțiuni. 
Piuliţele şuruburilor de racordare trebuie strânse 
fără utilizarea forței. 
La motoare cu o placă de borne cu şuruburi cu cap 
crestat conform directivei 2014/34/UE (RL94/9/CE) 
pentru racordarea motorului se pot utiliza numai papuci 
de cablu care corespund DIN 46295. Papucii de cablu 
se fixează cu piuliţe de strângere cu inel de siguranță 
integrat. Alternativ pentru racordare se admite sârmă 
rotundă masivă, a cărei diametru coincide cu lăţimea 
crestăturii de pe şurubul de racordare. La introducerea 
cablurilor de alimentare în cutia de joncțiuni se va ţine 
cont ca toate cablurile să fie eliberate de orice tensiune. 
Interiorul cutiilor de joncțiuni trebuie menţinut curat. 
Garniturile trebuie să fie intacte şi amplasate cores-
punzător. Cutia de joncțiuni trebuie să fie întotdeauna 
închisă în timpul funcţionării maşinii.

Tip�de�cutie�
de�joncţiuni Placă�de�borne

IBmax QBmin QBmax Tip�de�borne Filet�de�racordare
a

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

200 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Bulon/bornă de racordare M8/2 x M6 -
KB 5130 Ex 118 35 Bornă U M6 -

400 AV KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Bulon/bornă de racordare M8/2 x M6 -

400 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Bulon/bornă de racordare 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 Bulon/bornă filetată M16/M12/M8 -
1000 A VEM KLP 1000 1000 70 2 x 240 Șine cu curent M10 -
K1X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Bulon/bornă de racordare M8/2 x M6 -
K2X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Bulon/bornă de racordare M8/2 x M6 -
K1X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Bulon/bornă de racordare M12/2 x M10 -
K2X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Bulon/bornă de racordare M12/2 x M10 -

IBmax curentul max. măsurat    
QBmin/QBmax min./max. secțiune măsurată
a  Lăţimea crestăturilor de pe şurubul de racordare (plăci de borne conform DIN 2241)
Mstrângere Momentul max. de strângere a filetului de racordare 
*)   în cazul conectării unui singur fir al unor conductori solizi 6…10 mm2, conductor îndoit sub formă de verigă

Cupluri�de�strângere�pentru�sistemul�de�racordare�(DIN�46200)

Ø�filet S10x1 S14x1,25 S18x1,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Soclu borne  
(tablou borne/motor) - - - 1,5 2,5 4 7,5 12,5 - 15 -

Şurub bornă 6 10 20 1,2 1,2 3 6 10 15,5 30 52

Bornă filetată 7,5 20

Bornă U/bornă de racordare - - - 1,2 1,2 3 - 10 - - -

�Atenţie,�a�nu�se�deschide�cutiile�de�joncțiuni�
încălzite�în�timpul�funcţionării�maşinii�într-o�
atmosferă�cu�pericol�de�explozie�din�cauza�
pulberilor.

La comandă, la motoarele (IE.-)KPR/KPER 56 - 132S..T 
se poate livra o cutie de joncţiuni separată de tipul 
AK16/5. Instalatorul trebuie să deţină autorizaţie pentru 
montarea instalaţiilor în zone periclitate de explozii şi 
trebuie să pună în aplicare planurile de racordare ale 
motoarelor. Intervalele de conturnare şi traseele aerului 
sunt respectate prin premontarea soclului de borne 
(placa de racord) şi a şinei pentru racordul termistorului 
resp. a benzii de încălzire. Tipul de protecţie IP55(66) 
este asigurat printr-o placă de bază închisă cu 4 x M4 
filete în dispunere/dimensiune 56 x 56 şi prin utilizarea 
garniturilor şi pieselor standardizate livrate.

Imagine�de�ansamblu�asupra�cutiilor�de�joncţiuni
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Etanşarea�cutiei�de�conexiune

Etanşare Temperatură�minim�admisă�a�lichidului�de�răcire
Etanşare de suprafaţă, silicon roşu, grosime 3mm

-40 °CSpumă siliconică Ø 8 mm, albă
EPDM E 9566, grosime 3 mm *)
EPDM, negru, grosime 3mm -30 °C

Etanşare�axială�arbore�(AWD)
Seria�constructiv�(IE.-)K1.R�112�până�la�315,�(IE.-)K4.R�355�până�la�400,�(IE.-)W.1R�112�până�la�315,�(IE.-)W.2R�400

Material�de�etanşare�AWD Temperatură�minim�admisă�a�lichidului�de�răcire
FPM 80, FKM -25 °C
Silicon -30 °C

Momente�de�strângere�pentru�şuruburile�din�cutia�de�joncţiuni,�scuturi�de�lagăr�şi�capace�de�lagăr�
Seria�constructivă�(IE.-)K1.R�112�până�la�315,�(IE.-)K4.R�355�până�la�400,�(IE.-)W.1R�112�până�la�315,�(IE.-)W.2R�400

Ø�filet M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Scuturi de lagăr - - 25 45 75 170 275
Capac de lagăr 5 8 15 20 20 - -
Cutie de conexiune - 4 7,5 12,5 - 20 -

Momente�de�strângere�pentru�şuruburile�din�cutia�de�joncţiuni,�scuturi�de�lagăr�şi�capace�de�lagăr�
Seria�constructivă�(IE.-)KPER/O�63�până�la�132T,�(IE.-)KPR/O�56�până�la�100

Tip Forma�
constructivă Scut�de�lagăr Capac�de�lagăr�fix Cutie�de�conexiune

(IE.-)KPER/O (IE.-)KPR/O DS NS DS NS resp.
adaptor� Capac

Şuruburi/moment�de�strângere�al�şuruburilor�MA
63… 56…

toate

M 4  
2,0 Nm

M 4  
2,0 Nm

M 4  
1,5 Nm  
(la (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

Etanşare�axială�arbore�(AWD)
Seria�constructivă�(IE.-)KPER/O�63�până�la�132T,�(IE.-)KPR/O�56�până�la�100

Material�de�etanşare�AWD Temperatură�minim�admisă�a�lichidului�de�răcire
FKM -20 °C

Motoare�cu�tipul�de�protecţie�contra�aprinderii�Sigu-
ranţă�Mărită�„e“�(„eb“)�cu�cablu�scos�(inclusiv�exe-
cuţia�cu�cutie�de�joncţiuni�plată,�certificată�separat�
în�conformitate�cu�Directiva�2014/34/UE�(RL94/9/CE)

Cablul scos se construieşte din 4 respectiv 7 fire, con-
form cerințelor clientului.
În cazul în care se livrează cutia de conexiune comple-
tă, iar racordul are loc într-un spaţiu protejat împotriva 
exploziilor se vor respecta următoarele recomandări:

1.  Cutia de conexiune trebuie fixată astfel încât să se 
respecte cel puţin tipul de protecţie IP 54.

2.  Pentru respectarea căilor de aerisire necesare, soclul 
bornelor se va fixa ţinând cont de schema orificiilor

3.  Conductorul de pământare intern (galben/verde) cu 
un papuc aplatizat seva amplasa sub colierul bornei 
racordului de pământare.

4.  Cablurile motorului se vor lipi moale în papucii cotiți 
pentru cablu ai soclului de borne. Se va respecta 
conectarea corectă U1, V1, W1 (U2, V2, W2).

La montarea agregatului se va ține cont de faptul că 
numărul motorului de pe plăcuţa de identificare trebuie 
să coincidă cu plăcuţa nituită de pe capacul cutiei de 
conexiune.

*)  numai pentru cutia de  
conexiune KA 05-13
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*)  numai pentru cutia de  
conexiune KA 05-13

Măsuri�de�siguranţă�împotriva�încălzirii�nepermise
În cazul în care în certificatul de examinare de tip, 
respectiv pe plăcuţa de identificare nu sunt alte indicaţii 
referitoare la modul de operare şi toleranţe, maşinile 
electrice sunt proiectate pentru funcționare continuă și 
porniri normale, care nu se repetă frecvent, la care nu 
se produce o încălzire semnificativă la pornire. Motoa-
rele trebuie utilizate numai pentru modul de operare 
menţionat pe plăcuţa de identificare. Dacă pe plăcuţa 
indicatoare de putere nu există date despre modul 
de operare, motoarele pot fi utilizate numai în regim 
continuu, S1.
Trebuie respectată intervalul A al limitelor de tensiune şi 
de frecvenţă din IEC/EN 60034-1 (DIN VDE 0530, par-
tea 1) - tensiune ± 5 %, frecvenţă ± 2 %, formă curbă, 
simetrie reţea, pentru ca încălzirea să rămână în limitele 
admise. Motoarele pentru intervalul B al limitelor de 
tensiune sunt marcate special pe plăcuța de identificare.

Deviaţii mai mari față de valorile măsurate pot produ-
ce o încălzire nepermisă a maşinii electrice şi trebuie 
să fie menţionate pe plăcuţa de identificare. Motorul 
trebuie protejat la pornire împotriva încălzirii nepermise, 
de ex. cu ajutorul unui întrerupător de protecţie, adică 
încălzirea nepermisă trebuie împiedicată printr-un 
întrerupător de protecție cu decalaj în funcție de curent, 
conform DIN VDE 0660 sau printr-o setare similară în 
toate fazele. Dispozitivul de protecţie trebuie setat în 
funcţie de valoarea măsurată a curentului. Bobinele în 
conexiune delta trebuie protejate astfel încât sistemele 
de declanşare sau releele să fie conectate în serie cu 
contactele bobinei. Pentru selectarea şi setarea siste-
melor de declanşare se va stabili o valoare nominală a 
curentului şi anume curentul de măsurare al motorului 
multiplicat cu 0,58. În cazul în care nu este posibilă 
o astfel de conexiune se vor utiliza întrerupătoare de 
protecție corespunzătoare, de exemplu prevăzute cu un 
sistem de monitorizare a căderilor de fază. Motoarele 
cu posibilitate de comutare a polilor trebuie prevăzute 
cu sisteme de declanşare cu decalaj sau relee pentru 
fiecare treaptă de turaţie, care pot fi blocate separat.

�În�cazul�tipului�de�protecţie�contra�aprinderii�
siguranţă�sporită�„e“�(„eb“)�se�monitorizează�
de�asemenea�sistemul�de�pornire.�Din�acest�
motiv�dispozitivul�de�protecţie�trebuie�să�
decupleze�în�cazul�în�care�rotorul�este�blocat�
în�timpul�tE�indicat�pentru�fiecare�clasă�de�
temperatură.�Cerința�este�îndeplinită�atunci�
când�timpul�de�declanşare�–�care�se�poate�
calcula�din�curba�de�declanșare�(temperatu-
ră�iniţială�20�°C)�pentru�raportul�IA/IN�–�nu�
depăşeşte�timpul�indicat�tE.

Maşinile electrice cu tipul de protecţie contra aprinde-
rii siguranţă sporită „e“ („eb“) pentru pornire greoaie 
(timp de rulare la maxim > 1,7 x tE) trebuie protejate în 
conformitate cu indicaţiile certificatului de conformitate 
printr-un sistem de monitorizare a pornirii şi trebuie de 
asemenea atestate ca atare.

�Este�permisă�protecţia�termică�a�maşinii�prin�
monitorizarea�directă�a�temperaturii�bobinei,�
în�cazul�în�care�acest�lucru�este�atestat�şi�
indicat�pe�plăcuţa�de�identificare.�Aceasta�
constă�din�senzori�de�temperatură�conform�
DIN�44081/44082,�care�în�combinaţie�cu�
aparate�de�declanşare�cu�recunoaşterea�
tipului�de�protecţie� �II�(2)�G�asigură�protec-
ţia�contra�exploziilor.�În�cazul�motoarelor�cu�
posibilitate�de�comutare�a�polilor�se�impun�
dispozitive�de�protecţie�care�pot�fi�blocate�
individual�pentru�fiecare�treaptă�de�turație.

Dispozitive�suplimentare
Motoarele cu protecţie contra exploziilor pot fi prevăzute 
opţional cu dispozitive suplimentare: 

Protecţie�termică�suplimentară�a�motorului
Pentru monitorizarea temperaturii înfăşurării statorului 
se pot monta în motor senzori termici (termistor, KTY 
sau PT100). Pentru conectarea acestora sunt disponi-
bile borne auxiliare pentru circuite de curent auxiliare fie 
în cutia principală de joncțiuni, fie în cutiile secundare 
de joncțiuni. În aceste poziţii, conexiunea se face con-
form schemei de conexiuni anexate.

Protecţia�termică�a�motorului�ca�protecţie�completă
Utilizarea protecţiei termice a bobinei ca protecţie 
completă a motorului este permisă numai dacă acest 
regim de funcţionare este verificat separat în şi certificat 
de către un organ numit. În cazul acesta, pe plăcuţa de 
identificare marcarea se face prin indicarea timpului tE 
în locul timpului tA și specificarea textului 

„Funcţionare�numai�cu�dispozitiv�de�declan-
şare�PTC,�cu�marcarea�tipului�de�protecţie�

II�(2)�G“.

Încălzirea�în�staţionare
Benzile de încălzit trebuie să corespundă cerinţelor 
Directivei 2014/34/UE (RL94/9/CE). Puterea de încălzire 
şi tensiunea de conectare sunt indicate pe plăcuţa de 
identificare a motorului. Pentru conectarea acestora sunt 
disponibile borne pentru circuite de curent auxiliare fie 
în cutia principală de joncțiuni, fie în cutiile secundare de 
joncțiuni. În aceste poziţii, conexiunea se face conform 
schemei de conexiuni anexate. Încălzirea în staţionare 
se va porni numai după oprirea motorului. Este interzis 
să fie pornită în timpul funcţionării motorului.

Unitate�de�aerisire�externă
Ventilatoarele externe trebuie să corespundă cerinţelor 
Directivei 2014/34/UE (RL94/9/CE). Unitatea de aerisire 
externă asigură evacuarea căldurii de pierdere în timpul 
funcţionării motorului principal. În timpul funcţionării mo-
torului principal, motorul ventilatorului extern trebuie să 
fie pornit. După oprirea motorului principal se va asigura 
funcţionarea ulterioară a unităţii de aerisire externă, în 
funcţie de temperatură. 
În cazul motoarelor cu unităţi de aerisire externe, 
sensibile la direcţia de rotație, trebuie luată neapărat în 
considerare direcţia de rotație. (Vezi săgeata indicatoa-
re a direcţiei de rotație). Se pot utiliza numai agregatele 
de ventilare externe furnizate de producător. Conec-
tarea unităţii de aerisire externă se va realiza conform 
schemei de conectare din cutia de joncțiuni. 
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Execuţie�specială�cutie�de�joncţiuni�partea�N
La această execuţie specială, cutia de joncţiuni se află 
înaintea capacului ventilatorului pe partea N a moto-
rului. În acest scop carcasa statorului a fost rotită de 
producător. Caractere special în denumirea tipului: 
KNS…   pentru dimensiuni constructive 56 până la 

132..T (VEM motors Thurm GmbH) 
KN …   dimensiuni constructive 112 până la 400 

(VEM motors GmbH)
La motoarele din categoria 2 este necesară o depunere 
separată.

Echipare�cu�transponder�RFID�(Motor�cu�memorie)
Opţional există posibilitatea echipării cu transponder 
RFID (pe scurt: TAG) ca motor cu memorie, marcă 
specială MM conform EW-N 1002, fila 13. Se foloseşte 
transponderul D14-TAGspecial ATEX (Sistem  
RFID iID®2000, 13,56 MHz în baza ISO 15693.

�În�zone�cu�atmosferă�cu�pericol�de�explozie,�
citirea�datelor�se�poate�face�doar�cu�un�
aparat�de�citit�autorizat�conform�Directivei�
2014/34/UE�(RL94/9/CE).

Surse�externe�de�căldură�şi�frig
În cazul surselor externe de căldură şi frig existente nu 
sunt necesare măsuri auxiliare, dacă temperaturile la 
locul de montare nu depăşesc temperatura admisă a 
lichidului de răcire. În cazul în care aceasta va fi depă-
şită, sau se aşteaptă efecte asupra temperaturilor de 
funcţionare sau a temperaturilor maxime a suprafețelor, 
se vor lua măsuri corespunzătoare pentru menţinerea 
şi demonstrarea protecţiei de explozie. În cazul în care 
aveţi nelămuriri, adresaţi-vă producătorului.

Întreţinere�şi�reparaţii�
Întreţinerea, reparaţiile şi modificările la maşinile cu 
protecţie contra exploziilor se efectuează în Germania 
cu respectarea Ordonanţei privind tehnica securităţii 
muncii (BetrSichV), Ordonanţei privind protecţia contra 
exploziilor (ExVO, 11.GSGV), instrucţiunilor de siguran-
ţă şi indicaţiilor manualului de întreţinere generală. 
În afara Germaniei se vor respecta prevederile naţiona-
le corespunzătoare!

Alte indicaţii privind verificarea şi întreţinerea instalaţi-
ilor electrice, respectiv reparaţiile şi reparaţia capitală 
a mijloacelor de producţie electrice se găsesc în IEC/
EN 60079-17 şi IEC/EN 60079-19. Sunt considerate 
lucrări care influenţează protecţia contra exploziei, de 
ex. următoarele:
– reparaţii la înfăşurarea statorului precum şi la borne
– reparaţii la sistemul de aerisire
–  reparaţiile la rulmenţi şi etanșarea motoarelor proteja-

te contra exploziei (Ex 2D, 3D)

Acestea pot fi efectuate numai de către personalul de 
service VEM sau de către/în centre de reparaţii auto-
rizate de către personal calificat care, prin pregătirea 
de specialitate, experienţa şi instruirea sa, dispune de 
cunoştinţele necesare.

În cazul motoarelor protejate împotriva exploziilor 
pulberii protecţia sus-numită depinde în mare măsură 
de condiţiile locale. Din acest motiv motoarele trebuie 
verificate şi întreţinute constant în aceste zone.

Datorită�izolării�termice,�straturile�groase�de�
praf�determină�o�creştere�a�temperaturii
la�suprafaţa�motorului.�Depunerile�de�praf�
pe�suprafeţele�motoarelor�sau�chiar�aco-
perirea�completă�a�acestora�trebuie�evitată�
pe�cât�posibil�prin�operaţiuni�de�întreţinere�
constante�precum�şi�printr-o�construcţie�
corespunzătoare.

Temperatura indicată a suprafeţei motorului este reală 
numai în cazul în care depunerile de praf de pe
motor nu depăşesc o grosime de 5 mm. Asigurarea 
acestor condiţii inițiale este imperios necesară (tip de 
praf, grosime maximă strat etc.). Nu se permite des-
chiderea motorului decât după trecerea unei perioade 
de timp suficiente pentru ca temperatura din interiorul 
motorului să scadă la valori care nu mai pot produce o 
aprindere. În cazul în care motoarele sunt deschise în 
vederea efectuării operaţiilor de întreţinere sau reparații, 
aceste operaţiuni trebuie efectuate într-un spaţiu pe cât 
posibil lipsit de praf. Dacă acest lucru este imposibil de 
realizat, trebuie luate măsurile necesare pentru a împie-
dica pătrunderea prafului în carcasa motorului.
La demontare se va ţine cont în mod deosebit de faptul 
că piesele necesare pentru realizarea etanşeităţii nu 
trebuie să fie defectate (garnituri, suprafeţe plane etc.).

Întreținerea, inspecțiile și reviziile atente și periodice 
sunt necesare pentru recunoașterea la timp și înlătura-
rea unor eventuale defecțiuni, înainte de a se ajunge la 
prejudicii indirecte. Deoarece condiţiile de funcţionare 
nu pot fi definite exact, se pot indica doar termeni 
generali, cu condiţia unei funcţionări fără deranjamen-
te. Termenii trebuie adaptaţi mereu condiţiilor locale 
(murdărire, solicitare etc.). Se vor respecta neapărat 
indicațiile standardelor EN 60079-17 și EN 60079-19. 

Abaterile�nepermise�constatate�cu�ocazia�
inspecțiilor�vor�fi�înlăturate�neîntârziat.

Ce�trebuie�făcut? Interval�de�timp Termene
Prima inspecţie după cca. 500 ore de funcţionare după cel mult ½ de an
Verificarea căilor de aerisire şi a suprafeţei 
motorului în funcţie de gradul de murdărire locală

Lubrifiere ulterioară (opţiune) vezi plăcuţa de identificare, respectiv plăcuţa 
de lubrifiere

Inspecţie principală cca. 8000 ore de funcţionare o dată pe an
Evacuarea apei de condensare în funcţie de condiţiile climatice
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Inspecţie�principală
Efectuați prima inspecție după cca. 8000 ore de funcţionare, cel târziu după un an. Efectuați următoarele controale:

Măsură În�timpul�
funcționării În�repaus

Controlul respectării parametrilor electrici X
Verificați dacă silențiozitatea și zgomotele de rulare s-au înrăutățit X
Verificați ca temperaturile admise la lagăre să nu fie depășite X
Verificați ca ghidarea aerului de răcire să nu fie afectată X X
Verificați ca în fundație să nu apară fisuri sau scufundări X X
Verificați ca alinierea motorului să fie ăn toleranțele admise X
Verificați ca șuruburile de fixare pentru îmbinările electrice și mecanice să fie bine strânse X
Verificați ca rezistențele de izolare ale înfășurării să fie suficient de mari X
Verificați ca conexiunile de potențial și de pământare, precum și ecranările să fie conectate corect și să 
facă contact corespunzător. X

Verificați curățenia suprafeței mașinii și controlați să nu existe depuneri de praf > 5 mm X

Inspecție�în�caz�de�defecțiuni
Condiții excepționale de funcționare, ca de ex. supra-
sarcină sau scurt-circuit sunt defecțiuni care supraso-
licită mașina din punct de vedere electric și mecanic. 
Catastrofele naturale pot și ele declanșa condiții 
excepționale de funcționare. După astfel de defecțiuni, 
efectuați neîntârziat o inspecție principală.

Termenele�de�lubrifiere�privind�rulmenţii�
diferă�de�intervalele�de�inspecţie�şi�trebuie�
respectate�separat!

Până la dimensiunea 315 M, maşinile sunt prevăzute 
în mod standard cu rulmenţi cu lubrifiere permanentă, 
iar de la dimensiunea 315 MX maşinile sunt prevăzu-
te cu un dispozitiv de lubrifiere ulterioară, care stă la 
dispoziţie opţional şi pentru dimensiunile de construcţie 
mai mici. Indicaţiile privind depozitarea şi lubrifierea se 
pot găsi în manualul de montare, utilizare şi întreţinere 
generală, respectiv pe plăcuţa de identificare sau de 
lubrifiere.

Lucrările�de�întreţinere�(în�afară�de�lubrifieri-
le�ulterioare)�trebuie�executate�numai�în�
cazul�în�care�maşina�este�în�stare�de�repaus.
Trebuie�să�vă�asiguraţi�de�faptul�că�maşina�
este�asigurată�împotriva�pornirii�şi�este�mar-
cată�corespunzător�printr-un�indicator.�

 
Trebuie respectaţi de asemenea cont de instrucțiunile 
de siguranţă şi dispozițiile de prevenire a accidentelor în 
cazul utilizării de uleiuri, lubrifianţi şi agenţi de curăţare 
ai producătorului!
Piesele învecinate care se află sub tensiune trebuie 
acoperite!

Trebuie să vă asiguraţi de asemenea că circuitele 
auxiliare, de ex. încălzirea în starea de repaus, trebuie 
scoase de sub tensiune.
În cazul unei execuţii cu orificiu de scurgere al apei con-
densate, şurubul de eliberare trebuie prevăzut înainte 
de strângere cu o substanţă de etanşare corespunză-
toare (de ex Epple 28)!
 
Lucrările sunt marcate printr-un indicator de reparaţii 
suplimentar, pe care sunt afişate următoarele indicaţii:
– data,
– firma executantă,
– tipul de reparaţie, dacă este cazul,
–  eventual indicativul persoanei calificate, atestată 

oficial pentru verificare, în conformitate cu ordonanţa 
privind siguranţa în exploatare.

Dacă�lucrările�nu�sunt�efectuate�de�către�
producător,�acestea�trebuie�recepționate�de�
o�persoană�calificată,�atestată�oficial�pentru�
verificare,�în�conformitate�cu�ordonanţa�
privind�siguranţa�în�exploatare.�Această�
persoană�trebuie�să�elibereze�o�adeverinţă,�
respectiv�să�prevadă�maşina�cu�numărul�său�
de�identificare.�În�străinătate�se�vor�respecta�
prevederile�naţionale�corespunzătoare.

Prima�inspecţie
Efectuați prima inspecție după cca. 500 ore de funcţionare, cel târziu după o jumătate de an.  
Efectuați următoarele controale:

Măsură În�timpul�
funcționării În�repaus

Controlul respectării parametrilor electrici X
Verificați dacă silențiozitatea și zgomotele de rulare s-au înrăutățit X
Verificați ca temperaturile admise la lagăre să nu fie depășite X
Verificați ca ghidarea aerului de răcire să nu fie afectată X X
Verificați ca în fundație să nu fi apărut fisuri sau scufundări X X
Verificați ca șuruburile de fixare pentru îmbinările electrice și mecanice să fie bine strânse X
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Vopsirea�şi�impregnarea�după�lucrări�de�reparaţie�
sau�revizie

La�vopsirea�ulterioară�a�motoarelor�protejate�
de�explozii�sau�la�impregnarea�unui�stator�
complet�după�rebobinare,�pot�să�apară�
straturi�mai�groase�de�vopsea�resp.�răşină�
pe�suprafaţa�maşinii.�Acestea�pot�duce�la�
încărcări�electrostatice,�astfel�încât�există�
pericol�de�explozie�la�descărcare.�Procese�
încărcătoare�în�apropiere�pot�duce,�de�
asemenea,�la�încărcarea�electrostatică�a�
suprafeţei�resp.�a�părţilor�suprafeţei,�şi�poate�
să�survină�pericol�de�explozie�prin�descărca-
re.�De�aceea�trebuie�respectate�în�mod�
obligatoriu�cerinţele�conform�IEC/EN�60079-0: 
„Aparate�–�Cerinţe�generale“,�pct.�7.4�şi�
TRBS�2153,�printre�altele�prin:

Limitarea grosimii totale a straturilor de vopsea resp. 
răşină în conformitate cu grupa de explozie la

– IIA, IIB: grosimea totală a straturilor ≤ 2 mm
– IIC: grosimea totală a straturilor ≤ 0,2 mm

Limitarea rezistenţei de suprafaţă a vopselei sau răşinii 
utilizate la

–  IIA, IIB, IIC, III rezistenţa de suprafaţă ≤ 1GΩ la  
motoarele din grupa II şi III

Tensiune de străpungere ≤ 4 kV pentru grupa de explo-
zie III (numai praf, măsurată prin grosimea materialului 
izolant conform procedurii descrise în IEC 60243-1). 

Suplimentar trebuie acordată atenţie remarcilor din  
IEC/EN 60079-32: „Pericole electrostatice“, în special 
Anexa A: „Bazele electricităţii statice“, Anexa B: „Des-
cărcări electrostatice în situaţii speciale“ şi Anexa C: 
„Inflamabilitatea substanţelor“.

Piese�de�schimb

Cu�excepția�pieselor�normate,�uzuale�în�
comerţ�precum�şi�similare�(de�ex.�rulmenţi)�
este�permisă�numai�folosirea�de�piese�de�
schimb�originale�(vezi�lista�cu�piesele�de�
schimb);�acest�lucru�este�valabil�în�special�
pentru�garnituri�şi�pentru�racorduri.�În�cazul�
comenzilor�de�piese�de�schimb�sunt�necesa-
re�următoarele�indicaţii:
–�Denumirea�piesei�de�schimb
�–�Tipul�motorului 
–�Numărul�motorului

Depozitare
În cazul depozitării sau utilizării în aer liber se recoman-
dă o suprastructură sau o acoperire corespunzătoare. 
Se va evita acţiunea de durată a razelor solare directe 
intense, a ploii, zăpezii, gheţii sau prafului.

Depozitare�pe�termen�lung�(peste�12�luni)
Depozitarea pe termen lung trebuie să se realizeze fără 
trepidaţii în încăperi închise și uscate, într-un interval 
de temperatură între -20 şi +40 °C şi într-o atmosferă 
fără gaze, vapori, prafuri şi săruri agresive. Motoarele 
se vor transporta şi se vor depozita preferabil în am-
balajul original. Depozitarea şi transportul pe capacele 
de ventilator este inadmisibilă. Suprafeţele metalice 
neprotejate, cum ar fi capetele de arbore şi flanşe, se 
vor prevedea suplimentar cu o protecţie anticorozivă du-
rabilă pentru protecţia anticorozivă temporară în unitate. 
Dacă motoarele se înrourează sub influența condiţiilor 
de mediu, vor fi luate măsuri pentru protecţia împotriva 
umidităţii. Atunci este necesară ambalarea specială cu 
folie închisă ermetic sau ambalarea în folie de plastic cu 
materiale care absorb umiditatea. În cutiile de conexi-
une ale motoarelor se vor pune pacheţele cu materiale 
care absorb umiditatea.
Pentru transport se vor utiliza şuruburile cu cap inelar/
batiurile de sarcină ale motoarelor, utilizând mijloace 
de ridicare adecvate. Şuruburile cu cap inelar/batiurile 
de sarcină ale motoarelor sunt prevăzute numai pentru 
ridicarea motoarelor fără componente suplimentare, 
cum ar fi plăci de bază, angrenaje etc.
Motoarele cu sprijinire întărită sunt livrate cu siguran-
ţă la transport. Siguranţa la transport de pe capătul 
arborelui va fi îndepărtată doar la montarea motorului şi 
înainte de pornire.
Rotiţi arborii cel puţin 1 dată pe an, pentru a evita 
marcajele durabile de staţionare. La depozitări mai 
îndelungate se reduce durata de utilizare a unsorilor 
(îmbătrânire) la lagăre. În cazul lagărelor deschise se 
recomandă verificarea stării unsorii 1x an. Dacă se 
recunoaşte degresarea sau murdărirea unsorii, trebuie 
schimbată unsoarea. Lagărele închise (ZZ 2RS) trebuie 
înlocuite după o perioadă de depozitare > 48 luni.

Eliminarea�deșeurilor
La eliminarea maşinilor trebuie se vor respecta preve-
derile naţionale în vigoare.
Suplimentar se va avea grijă ca uleiurile şi unsorile să 
fie eliminate conform ordonanţei privind uleiurile uzate. 
Este interzisă contaminarea acestora cu diluanţi, soluţii 
de curăţat la rece şi reziduuri de vopsele. 
Înainte de reutilizare, materialele individuale trebuie 
separate. Cele mai importante componente sunt fonta 
cenuşie (carcasă), oţelul (arbore, tabla statorului şi roto-
rului, piese mărunte), aluminiul (rotor), cuprul (bobinaje) 
şi materialele plastice (materiale izolatoare ca de ex. 
poliamida, polipropilena etc.). Componentele electronice 
cum ar fi plăcile cu circuite (transformator, traductor 
etc.) se prelucrează separat.
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Circuite�de�conectare�borne 

�În�cazul�unei�execuţii�normale,�motoarele�cu�
răcire�a�suprafeţei�sunt�potrivite�pentru�
ambele�sensuri�de�rotaţie.�Excepţie�constitu-
ie�motoarele�cu�2�poli�începând�de�la�dimen-
siunea�355�şi�motoarele�silenţioase,�marcate�
cu�un�„G“�după�numărul�de�poli.�Acestea�
sunt�legate�în�serie�cu�un�ventilator�al�cărui�
sens�de�rotaţie�este�prestabilit.�În�cazul�
utilizării�ventilatoarelor�cu�sens�de�rotaţie�
prestabilit�sau�a�sistemelor�de�blocare�a�
refulării,�pe�carcasa�ventilatorului�este�
aplicată�o�săgeată�care�indică�sensul�de�
rotaţie.�

Bornele U1, V1, W1 la fazele L1, L2, L3 (în ordine 
alfabetică, respectiv în succesiune normală) indică 
întotdeauna o rotire spre dreapta. Dacă mașina este 
marcată totuși la denumirea tipului cu „DL“, motorul este 
deja comutat pentru rotire spre stânga. 
Sensul de rotaţie poate fi modificat în cazul unei porniri 
directe prin inversarea a doi conductori de rețea la placa 
cu borne a motorului. 

O�schimbare�a�direcției�de�rotație�nu�este�
permisă�la�varianta�cu�blocare�a�refulării�și/
sau�cu�ventilator�al�cărui�sens�de�rotaţie�este�
prestabilit.�

În cazul unei maşini cu un singur capăt al arborelui sau 
cu două de grosime diferită, sensul de rotaţie este acela 
care poate fi constatat de către persoana responsabilă 
cu acest lucru, atunci când aceasta priveşte partea 
frontală a singurului capăt sau a capătului mai gros al 
arborelui. 

�Fiecare�motor�este�prevăzut�cu�o�schemă�de�
conectare�a�bornelor�după�care�trebuie�să�
aibă�loc�conectarea.�Conectarea�circuitelor�
electrice�auxiliare�trebuie�să�aibă�loc�con-
form�schemei�de�conectare�suplimentare.

Recomandări�referitoare�la�conexiunile�cu�șurub�
care�sunt�permise�pentru�protecţia�împotriva�explo-
ziilor�
Cutiile de joncțiuni sunt realizate în serie cu găuri filetate 
metric conform directivei EN 50262 sau în serie specială 
cu găuri filetate NPT, conform ANSI B1.20.1-1983. În 
pachetul furnizat sunt incluse aceste înşurubări de cablu 
cu dopuri de închidere sau certificate de ATEX. 
Pentru conectarea maşinii se vor utiliza exclusiv  
introduceri pentru cabluri realizate conform Directivei 
2014/34/UE (RL94/9/CE), şi care au clasa minimă de 
protecţie IP 55 resp. corespunzătoare tipului de  
protecţie a motorului. 
În cazul motoarelor prevăzute cu protecţie de aprin-
dere prin carcasa „t“, care necesită protecţie tip IP 6X, 
introducerile pentru cabluri precum dopurile de închi-
dere utilizate trebuie să corespundă Directivei 2014/34/
UE (RL94/9/CE) şi să dispună de o protecţie minimă de 
tip IP 65.

Toate�orificiile�de�introducere�a�cablurilor�
neutilizate�trebuie�închise�cu�dopuri�de�
închidere�admise�conform�Directivei�2014/34/
UE�(RL94/9/CE),�pentru�realizarea�protecţiei�
minime�corespunzătoare.�Dopurile�de�închi-
dere�existente�trebuie�verificate�în�acest�
sens�şi�înlocuite�dacă�este�cazul.

Indicarea tipului de filet se efectuează pe mijlocul de 
producţie (plăcuţa de identificare sau cutia de joncțiuni).
Alternativ se oferă instrucţiunile privind filetelor de intro-
ducere, numărul şi poziţia lor prin intermediul desenului 
tehnic al motorului. Se vor aplica, dacă nu se cere în alt 
fel, înşurubările de cablu ale firmei Jacob. Pentru aceste 
racorduri trebuie respectate următoarele indicaţii:

Filet Nr.�art. pentru�diametrul�cablului 
[mm]

Dimensiune�cheie 
[mm]

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

*) Baseefa06ATEX0056X sau IEC BAS 06.0013X.

Racorduri�din�alamă�protejate�împotriva�exploziilor,�filete�metrice,� 
Certificat�de�conformitate�DMT�99�ATEX�E�016



151406.2017 50229 01 50229 0106.2017 151406.2017 50229 01 50229 0106.2017

Român

Racorduri�CEM�din�alamă�protejate�împotriva�exploziilor,�filete�metrice,
Certificat�de�conformitate�DMT�99�ATEX�E�016

Filet Nr.�art. pentru�diametrul�cablului 
[mm]

Dimensiune�cheie 
[mm]

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

*) Baseefa06ATEX0056X sau IEC BAS 06.0013X.

În cazul în care se vor utiliza înşurubări de cablu sau 
dopuri de închidere ale unui alt producător, dar care 
corespund cerinţelor Directivei 2014/34/UE (RL94/9/CE), 
se vor respecta indicaţiile acelui producător.
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Filet Nr.�art. pentru�diametrul�cablului 
[mm]

Dimensiune�cheie 
[mm]

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

*) Baseefa06ATEX0056X sau IEC BAS 06.0013X.

Declaraţie�de�conformitate�UE
(Conform Directivei UE 2014/34/UE)
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Declaraţie�de�conformitate�UE
(Conform Directivei UE 2014/34/UE)

Seriile�constructive�(IE*-)K...�/�(IE*-)K8..�(Y2,�Y3)�/�(IE*-)W...�/�(IE*-)B...
Structura�marcajului�aparatului

Tipul�
aparatului UE NB

Grupă/
categorie/
G�(gaz)�sau�
D�(praf)

Tip�de�protecţie�contra�aprinderii,�clasa�de�temperatură,�
nivel�de�protecţie�a�aparatului

(IE
*-
)K
...
�5
6�
pâ
nă
�la
�4
00
�

(IE
*-
)W

...
�6
3�
pâ
nă
�la
�4
00

(IE
*-
)B
...
�8
0�
pâ
nă
�la
�4
00

(IE
*-
)K
8.
.�6
3�
pâ
nă
�la
�4
50
…
�(Y

2,
�Y
3)

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

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

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

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

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

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

 II 3D Ex tc IIIB TX°C Dc resp. Ex tc IIIC TX°C Dc1)

0637  II 2D Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db IIC T3…T6 resp. Ex db IIC T3…T6 Gb sau
Ex d IIC T3…T6 resp. Ex d IIC T3…T6 Gb 
sau la alegere Ex tb IIIC T200°C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIC T3…T6 resp. Ex db eb IIC T3…T6 Gb sau
Ex de IIC T3…T6 resp. Ex de IIC T3…T6 Gb
sau la alegere Ex tb IIIC T200°C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db IIB+H2 T3…T6 resp. Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb sau
Ex d IIB+H2 T3…T6 resp. Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb 
sau la alegere Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIB+H2 T3…T6 resp. Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb sau
Ex de IIB+H2 T3…T6 resp. Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb
sau la alegere Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

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

0637
 II 2G

 II 3D

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

0637
 II 2D

 II 3G

Ex tb IIIC TX°C Db sau la alegere
Ex ec IIC T2, T3 resp. T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 resp. T4 Gc)

 II 3G

 II 3D

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

1) praf conductor
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