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Označenie radu sa dopĺňa o energeticky efektívne vyhotovenia 
so znakom IE*–, pričom * =1, 2, 3 podľa 
EN/IEC 60034-30-1 zodpovedá triede stupňa účinnosti (príklad IE3-K11R 132S 4 Ex e IIC T3).

Nevýbušné vyhotovenie, zvýšená bezpečnosť „e“ („eb“), 
Nevýbušné vyhotovenie „n“ (zvýšená bezpečnosť „ec“) 
Nevýbušné vyhotovenie, ochrana prostredníctvom krytu „t“
konštrukčných radov (IE*-)K... a (IE*-) „W..R“



3208.2017 50229 01 50229 0108.2017

Všeobecne

�Pozor:�Pred�transportom,�montážou,�údrž-
bou�a�opravou�prečítajte�podklady�pre�mon-
táž,�obsluhu�a�údržbu�(BUW),�plán�svoriek,�
prídavný�plán�svoriek�a�kartu�bezpečnost-
ných�údajov�a�dodržiavajte�pokyny!

Používanie�na�určený�účel
Tento návod na obsluhu platí pre výbuchom ohrozené 
elektrické nízkonapäťové motory. Druh ochrany podľa 
IEC/EN 60034-5 zodpovedá motorom na použitie  
v zónach 1 a 2 minimálne IP 54, na použitie v zóne 22 
minimálne IP 55 a na použitie v zónach 21 a 22 s elek-
tricky vodivým prachom IP 65. Pri kombináciách platí 
vždy najvyšší požadovaný druh ochrany. Druh ochrany 
je uvedený vždy na typovom štítku motora.
Vo výbuchom ohrozených oblastiach sa smú použí-
vať iba elektrické stroje so schváleným nevýbušným 
vyhotovením.

Elektrické�stroje�skupiny�zariadení�II,� 
kategórie�2�(priradené�zóny:�1,�21)
resp.�skupiny�zariadení�II,�kategórie�3� 
(priradené�zóny:�2,�22)

Iné používanie alebo používanie nad tento rámec je 
považované za používanie v rozpore s účelom.
Za škody a prevádzkové poruchy, ktoré vzniknú  
v dôsledku chýb montáže, nedodržiavania tohto návodu 
a neodborných opráv, sa nepreberá žiadne ručenie.

Výbuchom�ohrozené�oblasti
Ktoré oblasti na voľnom priestranstve alebo v uzatvo-
rených priestoroch je možné posúdiť ako výbuchom 
ohrozené v zmysle príslušných nariadení alebo usta-
novení, sa musí prenechať výlučne prevádzkovateľovi 
alebo, ak existujú pochybnosti o stanovení výbuchom 
ohrozených oblastí, kompetentnému dozornému úradu. 
V smernici 99/92/EG – ATEX 153 „Smernica o ochrane 
pri práci“ (skôr ATEX 118a, resp. 137) sú stanovené 
zodpovednosti pre prevádzkovateľa takýchto zariadení. 
Podkladom pre výrobky chránené pred výbuchom je 
smernica 2014/34/EÚ (RL94/9/ES). Tu sú stanovené 
požiadavky a produkty na použitie vo výbuchom ohroze-
ných oblastiach. Tieto sú podložené príslušnými norma-
mi (pozri dole). 
Elektrické stroje chránené pred výbuchom, pre ktoré je 
platný tento návod, sú vyhotovené podľa noriem radov 
IEC/EN 60034 (VDE 0530), IEC/EN 60079-0, IEC/EN 
61241-0 a noriem platných pre príslušné nevýbušné 
vyhotovenie IEC/EN 60079-7, IEC/EN 60079-15, IEC/
EN 61241-1 a/alebo IEC/EN 60079-31. Smú sa uvádzať 
do prevádzky vo výbuchom ohrozených oblastiach iba 
podľa pravidiel kompetentného dozorného úradu.

Nevýbušné�vyhotovenie,�triedu�teploty,�ako�
aj�charakteristické�veličiny�
nájdete�na�typovom�štítku�motora.

–��skupina�zariadení�II,�kategória�2� 
(priradené�zóny:�1,�21)

Do tejto kategórie spadajú elektrické stroje nevýbušné-
ho vyhotovenia so zvýšenou bezpečnosťou „e“ (eb)  
a tlakovzdorným zapuzdrením „d“ („db“/“db eb“). Ďalej 
sú v tejto skupine elektrické stroje na používanie v ob-
lastiach s horľavým prachom v nevýbušnom vyhotovení 
s ochranou prostredníctvom krytu „tb“.

Predložený doplňujúci návod na obsluhu a údržbu platí 
spolu s návodom na obsluhu a údržbu pre normové mo-
tory, v ktorých sú obsiahnuté základné ustanovenia pre 
pripojenie, montáž, obsluhu a údržbu, ako aj zoznamy 
náhradných dielov a už uvedené dokumenty.
Tieto BUW majú prevádzkovateľovi uľahčiť bezpečnú 
a odbornú prepravu, montáž, uvedenie do prevádzky 
a údržbu elektrického stroja chráneného pred výbu-
chom. Výrobca nemôže kontrolovať tak dodržiavanie 
tohto návodu, ako aj podmienky a metódy pri inštalácii, 
prevádzke, používaní a údržbe elektromotora. Neodbor-
ná realizácia inštalácie môže viesť k vecným škodám 
a ohroziť následne osoby. Preto nepreberáme žiadnu 
zodpovednosť a ručenie za straty, škody alebo náklady, 
ktoré vyplynú z chybnej inštalácie, neodbornej prevádz-
ky, ako aj nesprávneho používania a údržby alebo s tým 
nejakým spôsobom súvisia.
Výkresy a obrázky sú zjednodušené zobrazenia.  
Z dôvodu vylepšení a zmien je možné, že sa v detaile 
nezhodujú s dodaným elektrickým strojom. Usilujeme sa 
naše výrobky vylepšovať priebežne. Preto si vyhradzu-
jeme právo bez predchádzajúceho oznámenia usku-
točňovať zmeny na produkte, na technických údajoch 
alebo návode na montáž, obsluhu a údržbu. Vyhotove-
nia, technické údaje a obrázky sú vždy záväzné až po 
písomnom potvrdení prostredníctvom dodávateľského 
závodu.

Symboly
V tomto návode na obsluhu sa používajú tri symboly, 
ktoré upozorňujú na zvlášť dôležité pasáže:

Bezpečnostné�pokyny�a�pokyny�k�poskytnu-
tiu�záruky,�ako�aj�možné�poškodenia�zdravia�
osôb�sú�zahrnuté.

Varuje�pred�elektrickým�napätím,�nebezpe-
čenstvo�ohrozenia�života.
�Upozorňuje�na�to,�že�môžu�vzniknúť�škody�
na�elektrickom�stroji�a/alebo�na�pomocných�
zariadeniach.

Ex�dodatočné�upozornenie�pre�elektrické�
stroje�skupiny�zariadení�II�pre�kategóriu�2�
(zóna�1,�21),�resp.�skupinu�zariadení�II�pre�
kategóriu�3�(zóna�2,�22).

Bezpečnostné�predpisy
Bezpečnostné predpisy, predpisy úrazovej prevencie,
smernice a uznávané pravidlá techniky, uvedené  
v tomto prevádzkovom návode, sa musia bezpodmie-
nečne dodržiavať!
Nedodržiavanie bezpečnostných pokynov môže mať za 
následok ohrozenie osôb a/lebo poškodenie stroja.
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–��skupina�zariadení�II,�kategória�3�
(priradené�zóny:�2,�22)

Do tejto kategórie spadajú elektrické stroje nevýbuš-
ného vyhotovenia: „n” (zvýšenou bezpečnosťou „ec“) 
a elektrické stroje na používanie v oblastiach 
s horľavým prachom v nevýbušnom vyhotovení 
s ochranou prostredníctvom krytu „tc“.

Označenie�podľa�RL�2014/34/EU�
(RL�94/9/EG)�alebo�ТП�ТС�012/2011 Označenie�podľa Označenie�podľa

EÚ 
EAC

Č.
NB

Skupina/
Kategória/

G (plyn) alebo 
D (prach)

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

a/alebo 
IEC 61241-0:2004/
EN 61241-0:2006

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

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

EN 60079-0:2012/A11:2013

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

Ex eb IIC T1/T2, T3 alebo T4 GbГБ08 1

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

Ex ec IIC T2, T3 alebo 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 vodivý prach)

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, vodivý prach)

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

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

Ex tb IIIC Tx°C DbГБ08 1
-

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

Ex tD A22 IP55 Tx°C 
(IP 65 vodivý prach)

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, vodivý prach)ГБ08 1

-

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

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

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

Ex tD A22 IP55 Tx°C
(IP 65 vodivý prach)

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, vodivý prach)ГБ08

Ak�je�číslo�osvedčenia�doplnené�s�X,�musia�
sa�dodržiavať�zvláštne�ustanovenia�v�pripo-
jenom�certifi�káte�konštrukčného�typu.

[Pri uvedení maximálnej povrchovej teploty: Zóna 2 (plyn): Celý povrch vrátane rotorov a vinutí; pri zóne 21, 22 
(prach): Vonkajší povrch (kryt, hriadeľ)!]

Označenie�motorov�chránených�pred�výbuchom
Certifi�kácia�zabezpečenia�kvality�prostredníctvom�certifi�kovaného�miesta�0637�…�IBExU�Freiberg

�Motory�s�dvojitým�označením�sú�určené�na�
používanie�v�oblastiach�ohrozených�výbu-
chom�plynu�alebo�prachu.�Použitie�pri�
hybridných�zmesiach�sa�musí�overiť�
a�schváliť�zvlášť.

Všeobecné�pokyny�k�prevádzke�na�frekvenčnom�
meniči
Prevádzka trojfázových motorov chránených pred vý-
buchom na frekvenčnom meniči je dovolená iba vtedy, 
keď sú motory vyrábané, kontrolované, schvaľované 
a zvlášť označené pre túto prevádzku. Bezpodmieneč-
ne je nutné dodržiavať zvláštne pokyny výrobcu. 
Správnym výberom meniča a/alebo používaním fi ltrov 
je potrebné zabezpečiť, aby sa neprekročilo maximálne 

dovolené impulzné napätie na svorkách motora. 
Pre jednotlivé konštrukčné rady/možnosti vyplývajú 
nasledovné hodnoty pre max. impulzné napätie:

Konštrukčné�rady�K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/
W.1R/W.2R
Konštrukčná veľkosť 56-132T1)  Û ≤  1000 V
Konštrukčná veľkosť 56-132T1)

podľa Sp.2945 Û ≤  1350 V 
Konštrukčná veľkosť 132 [K20. 112] až 400 Û ≤  1350 V 

Konštrukčný�rad�KU1./KU0./KU2./WU1R/WU2R2)

Konštrukčná veľkosť 56-132T1)

podľa Sp.9382 Û ≤  1560 V 
Konštrukčná veľkosť 132 [KU0. 112] až 400 Û ≤  1800 V 
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Konštrukčný�rad�KV1./KV4./KV0./KV2./WV1R/WV2R2)

Konštrukčná veľkosť 132 [KV0., KV4. 112]  
až 400 Û ≤  2500 V 

1)  132T… Výška osi 132, dodávaná zo závodu  
VEM motors GmbH Thurm

2)  Označenie konštrukčných radov K11./K10./K12./K21./K20./
K4.R/W.1R/W.2R s pripojeným TU alebo TV je možné pri 
určitých vyhotoveniach.

Je potrebné sa uistiť, že prevádzkové napätie existujúce 
na svorkách motora sa v každom prípade (zohľadniť 
pokles napätia cez filter!) zhoduje s údajom na typovom 
štítku. Ak z dôvodu poklesov napätia cez frekvenčné 
meniče, vedenia a prípadné škrtiace klapky, resp. filtre 
je svorkové napätie na motore menšie ako dimenzačné 
napätie uvedené na typovom štítku, tak je potrebné 
nastaviť rohovú frekvenciu na menšiu hodnotu podľa 
priradenia lineárneho priradenia napätia/frekvencie. 
Tým vyplynie menší možný regulačný rozsah otáčok. 
Prevádzka na frekvenčnom meniči je dovolená iba  
v rámci prevádzkových bodov uvedených na typovom 
štítku. Krátkodobé prekročenie dimenzačného prúdu 
stroja až na 1,5-násobný dimenzačný prúd je dovolené 
na maximálne 1 min. v rámci časového intervalu 10 min. 
Uvedené maximálne otáčky, resp. frekvencia sa nesmú 
v žiadnom prípade prekročiť. 
Vyhodnotenie zabudovanej tepelnej ochrany vinutia sa 
musí uskutočniť cez požiadavky smernice 2014/34/EÚ 
príslušnej spúšťacej jednotky s označením Ex II (2) G.
Motory sa nesmú prevádzkovať ako skupinový pohon.

Pre inštaláciu a uvedenie do prevádzky frekvenčného 
meniča je potrebné bezpodmienečne dodržiavať pokyny 
a návod na obsluhu výrobcu. Minimálna frekvencia 
spínania uvedená na typovom štítku nesmie byť pod-
kročená.

Prístroje�kategórie�2�na�frekvenčnom�meniči
Pre nevýbušné vyhotovenie so zvýšenou bezpečnosťou 
(nové: „eb“) (EPL Gb), ako aj ochranu prostredníctvom 
krytu „tb“ (EPL Db) sú potrebné EÚ-certifikáty kon-
štrukčného typu, v ktorých sa explicitne schváli prevádz-
ka na meniči. Podmienky a parametrizovania systému 
motora, meniča a ochranného zariadenia, ktoré sa 
musia dodržiavať, sú uvedené v príslušnom EÚ-certifi-
káte konštrukčného typu, na typovom štítku, resp.  
v údajových listoch. 

Prístroje�kategórie�3�na�frekvenčnom�meniči
Pri nevýbušných vyhotoveniach „n“ (nové: zvýšená bez-
pečnosť „ec“) (EPL Gc), ako aj ochrane krytom „tc“ (EPL 
Dc) musia byť skontrolované motory, ktoré sú napájané 
meničom s variabilnou frekvenciou a/alebo napätím, 
taktiež so stanoveným meničom alebo meničom 
porovnateľným vzhľadom na špecifikáciou pre výstupné 
napätie a prúd. Alternatívne sa môže stanoviť výpočtom 
trieda teploty. Potrebné parametre a podmienky je mož-
né nájsť na typovom štítku a v dokumentácii motora.

Elektromagnetická�kompatibilita
Pri prevádzke motorov na frekvenčnom meniči, zvlášť 
so zabudovanými studenými vodičmi a inými senzormi 
sa môžu vyskytnúť rušivé vysielania podľa typu meniča. 
Je potrebné zabrániť prekročeniu hraničných hodnôt 
podľa IEC/EN 61000-6-3 pre systém pohonu existujúci 
pre motor a menič. Bezpodmienečne sa musia dodržia-
vať pokyny k elektromagnetickej kompatibilite výrobcu 
meniča. 

Triedy�stupňa�účinnosti
Pri motoroch chránených pred výbuchom je povolený 
údaj triedy stupňa účinnosti (trieda IE) podľa 
IEC/EN 60034-30-1 na typovom štítku. Uvádzajú sa trie-
da IE a dimenzačný stupeň účinnosti. Zistenie stupňa 
účinnosti motora sa uskutoční podľa IEC/EN 60034-2-1 
do 1 kW cez priame meranie (odsek 8.1.1) a > 1 kW 
podľa metódy jednotlivých strát a zistenia dodatočných 
strát zo zvyšných strát (odsek 8.2.2.5.1). Typové ozna-
čenie sa rozšíri o triedu stupňa účinnosti ako predrade-
ný znak (príklad IE3-K11R 132 S4…).

Inštalácia�elektrickej�prípojky
Pri montáži a uvedení do prevádzky je nutné dodržiavať 
bezpečnostné pokyny priložené k motoru. Montážne 
práce smie vykonávať iba odborný personál, ktorý na 
základe odborného vzdelania, skúseností a školenia 
disponuje dostatočnými znalosťami o

–�bezpečnostných�predpisoch,
–�predpisoch�úrazovej�prevencie,
–��smerniciach�a�uznávaných�pravidlách�tech-
niky�(napr.�Ustanovenia�VDE,�normy).

Odborný personál musí posúdiť na neho prenesené 
úlohy, rozpoznať možné nebezpečné nebezpečenstvá  
a vedieť im zabrániť. Pre bezpečnosť zariadenia musí 
byť splnomocnená zodpovedná osoba, ktorá vykoná 
potrebné práce a činnosti.
Zriaďovanie elektrických zariadení vo výbuchom ohro-
zených oblastiach si v Nemecku vyžaduje okrem iného 
dodržiavanie nasledovných predpisov:

–��BetrSichV�–� �„Nariadenie�o�bezpečnosti�
prevádzky”

–�TRBS�–�� �„Technické�predpisy�pre�pre-
vádzkovú�bezpečnosť“

–�GefStoffV�–�� �„Nariadenie�o�nebezpečných�
látkach”

–��IEC/EN�60079-14�–�  
„Výbušná�atmosféra�–�časť�14:�Projektova-
nie,�výber�a�zriaďovanie�elektrických�zaria-
dení“

Mimo�Nemecka�sa�musia�dodržiavať�zodpovedajúce�
predpisy�danej�krajiny!

Nevetrané motory bez vlastného ventilátora sa chladia 
pomocou voľnej konvencie prostredníctvom chladenia 
rebier na kryte motora. Musí byť zaručená dostatočná 
bezpečnosť proti nedovolenému ohrievaniu prostredníc-
tvom zníženia výkonu/prispôsobenia vinutia a pomocou 
typovej skúšky/podania. Na dodržiavanie triedy teploty 
a dovolenej prevádzkovej teploty sa musí zabezpečiť 
voľná konvencia. Motor sa nesmie zapuzdrovať.
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Vplyvy�životného�prostredia
Dovolená teplota chladiaceho prostriedku (teplota 
miestnosti na mieste inštalácie) podľa IEC/EN 60034-1
činí bez označenia maximálne 40 °C/minimálne -20 °C 
a dovolená inštalačná výška do 1000 m nad hladinou 
mora (odlišujúce sa hodnoty sú uvedené na typovom 
štítku motora a prípadne sa musia zvlášť potvrdiť). 
Musí sa dodržať, aby chladiaci vzduch mohol bez pre-
kážok voľne prúdiť cez vstupné otvory vzduchu  
a cez výstupné otvory vzduchu a aby sa nemohol znova 
bezprostredne nasávať. Nasávacie a vyfukovacie otvory 
sa musia chrániť pred znečistením a hrubším prachom. 
Priamemu nasávaniu odpadového vzduchu susednými 
agregátmi sa musí zabrániť prostredníctvom vhodných 
opatrení.
Musí sa bezpodmienečne dodržať minimálna vzdia-
lenosť vstupu vzduchu krytu ventilátora k prekážke 
(rozmer BI).

Musí sa zabrániť zvislému padaniu cudzích telies a kva-
paliny do ventilátora pri motoroch s vertikálnou polohou 
hriadeľa nasledovným spôsobom:

Koniec�hriadeľa�smerom�dole:
Ochranný kryt ventilátora je opatrený ochrannou stre-
chou (stav dodávky),
ktorá je väčšia ako opísaný kruh vstupných otvorov 
vzduchu. Alternatívne sa môže realizovať prostredníc-
tvom prevádzkovateľa ochrana proti spadnutiu cudzích 
telies a kvapalín.

Koniec�hriadeľa�smerom�hore:
Pri konštrukčných typoch s hriadeľom smerom hore 
musí samotný prevádzkovateľ zabrániť zvislému pada-
niu cudzích telies a vody dovnútra. Pri konci hriadeľa 
smerom hore je potrebné taktiež zabrániť vnikaniu vody 
alebo kvapaliny pozdĺž hriadeľa.

Konštrukčná�veľkosť 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

Pri inštalácii povrchovo chladených motorov je potrebné 
naďalej zohľadniť, aby sa otvory výstupu kondenzo-
vanej vody nachádzali na najhlbšom mieste. Pri uza-
tvorených výstupoch kondenzovanej vody je potrebné 
znova použiť skrutky po vypustení kondenzovanej vody 
s tesniacim prostriedkom. Pri otvorených otvoroch kon-
denzovanej vody sa musí zabrániť priamemu napájaniu 
tryskajúcou vodou alebo prúdiacou vodou. Bezpod-
mienečne je nutné pri priskrutkovaní zaručiť starostlivú 
inštaláciu motorov na presne rovnom podklade kvôli 
zabráneniu prepätí. Pri spájaných strojoch je potrebné 
dávať pozor na presné vycentrovanie. Podľa možnosti 
by sa mali používať elastické spojky.

Pripojenie�motora
Pripojenie�musí�vykonať�odborník�podľa�platných�
bezpečnostných�ustanovení.�Mimo�Nemecka�sa�mu-
sia�aplikovať�zodpovedajúce�predpisy�danej�krajiny.
Je�bezpodmienečne�nutné�dodržiavať�údaje�na�
typovom�štítku!

�Porovnajte�druh�prúdu,�sieťové�napätie� 
a�frekvenciu!�
Zohľadnite�zapojenie!
Dodržiavajte�dimenzačný�prúd�pre�nastave-
nie�ochranných�spínačov!
�Pri�motoroch�v�nevýbušnom�vyhotovení�so�
zvýšenou�bezpečnosťou�„e“�(„eb“)�je�po-
trebné�zohľadniť�čas�tE a�relatívny�spúšťací�
prúd�IA/IN! 
Motor�pripojte�podľa�plánu�svoriek�uvedené-
ho�v�pripojovacej�skrinke!

Pre uzemnenie sa podľa typu konštrukcie nachádza na 
kryte, resp. na prírubovom ložiskovom štíte uzemňo-
vacia svorka. Všetky motory majú okrem toho vo vnútri 
pripojovacej skrine svorku ochranného vodiča. Nepou-
žívané káblové skrutkové spoje v pripojovacej skrinke 
treba kvôli ochrane proti prachu a vlhkosti uzatvoriť. Pre 
elektrické pripojenie platia všeobecné bezpečnostné 
pokyny a pokyny pre uvedenie do prevádzky. Káblové 
skrutkové spoje alebo uzatváracie skrutky musia byť 
schválené pre oblasť ohrozenú výbuchom. Inštalačné 
uťahovacie momenty, tesniace oblasti a upínacie oblasti 
odľahčenia od ťahu, uvedené výrobcom skrutkového 
spoja, sa musia bezpodmienečne dodržiavať. Pripojo-
vacie vedenia je potrebné zvoliť podľa DIN VDE 0100, 
za zohľadnenia intenzity dimenzačného prúdu a pod-
mienok závislých od zariadenia (napr. okolitá teplota, 
spôsob pokládky atď. podľa DIN VDE 0298, resp.  
IEC/EN 60204-1).

Pri�izbových�teplotách�viac�ako�40�°C�je�
potrebné�použiť�káble�s�dovolenou�prevádz-
kovou�teplotou�minimálne�90�°C.�To�platí�tiež�
pre�motory,�v�ktorých�sa�odkazuje�na�údajo-
vý�list/prílohu�k�EÚ-certifikátu�konštrukčné-
ho�typu�vzhľadom�na�zvláštne�ustanovenia� 
k�vyhotoveniu�kábla.
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Pri pripojení motorov treba zvlášť dávať pozor na  
starostlivé vyhotovenie pripojovacích spojov  
v pripojovacej skrinke. Matice pripojovacích skrutiek  
je potrebné utiahnuť pevne bez použitia násilia. 
Pi motoroch so svorkovou pätkou so štrbinovým svor-
níkom podľa smernice 2014/34/EÚ (RL 94/9/ES) sa na 
pripojenie motora smú používať iba koncovky káblov 
podľa DIN 46295. Koncovky káblov sa upevnia pomo-
cou tlakových matíc s integrovaným pružinovým krúž-
kom. Alternatívne je na pripojenie dovolený masívny 
okrúhly drôt, ktorého priemer zodpovedá šírke štrbiny 
pripojovacieho čapu. Pri zavedení prívodných vedení 
do pripojovacej skrinky je potrebné sa postarať o to, aby 
boli vedenia odľahčené od ťahu. Vnútro pripojovacej 
skrinky sa musí udržiavať čisté. Tesnenia musia byť 
podložené a musia správne sedieť. Pripojovacia skrinka 
musí byť pri prevádzke stále zatvorená.

Typ�svorko-
vej�skrinky Svorkovnica

IBmax QBmin QBmax Druh�svoriek Pripojovací�závit
a

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

200 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Svorník/Lamelová svorka M8/2 x M6 -
KB 5130 Ex 118 35 Strmeňová svorka M6 -

400 AV KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Svorník/Lamelová svorka M8/2 x M6 -

400 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Svorník/Lamelová svorka 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 Svorník/Skrutková svorka M16/M12/M8 -
1000 A VEM KLP 1000 1000 70 2 x 240 Prípojnice M10 -
K1X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Svorník/Lamelová svorka M8/2 x M6 -
K2X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 Svorník/Lamelová svorka M8/2 x M6 -
K1X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Svorník/Lamelová svorka M12/2 x M10 -
K2X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 Svorník/Lamelová svorka M12/2 x M10 -

IBmax max. dimenzačný prúd    
QBmin/QBmax min./max. dimenzačný prierez
a  Šírky štrbiny pripojovacieho čapu (svorkovnice podľa DIN 22412)
MAnzug Max. uťahovací moment pripojovací závit 
*)  pri jednožilovom pripojení masívnych vodičov 6…10 mm2, vodič zahnutý k osi

Uťahovacie�momenty�pripojovacieho�systému�(DIN�46200)

Ø�závitu S10x1 S14x1,25 S18x1,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Svorková pätka  
(svorkovnica/motor) - - - 1,5 2,5 4 7,5 12,5 - 15 -

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

Skrutková svorka 7,5 20

Strmeňová/lamelová 
svorka - - - 1,2 1,2 3 - 10 - - -

Pozor,�prevádzkové�teplé�pripojovacie�
skrinky�neotvárajte�v�atmosfére�ohrozenej�
výbuchom.

Na objednávku sa môže pri motoroch (IE.-)KPR/KPER 
56 – 132S..T dodať ako samostatná svorková skrinka 
typu AK 16/5. Pritom musí inštalatér mať povolenie na 
zriadenie inštalácií vo výbuchom ohrozených zónach  
a presadiť pripojovacie plány motorov.  
Plazivé a vzdušné vzdialenosti sú dodržané vďaka 
predmontovaniu svorkovej pätky (pripojovacia doska)  
a lišty pre pripojenie chladného vodiča, resp. výhrevné-
ho pásu. Vďaka uzatvorenej základnej doske so závitmi 
4 x M4 v usporiadaní/rozmeroch 56 x 56 a použitiu 
dodaných tesnení a normových dielov je zaručený druh 
ochrany IP 55 (66).

Prehľad�pripojovacích�skriniek
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Tesnenie�axiálneho�hriadeľa�(AWD) 
Konštrukčný�rad�(IE.-)K1.R�112�až�315,�(IE.-)K4.R�355�až�400,�(IE.-)W.1R�112�až�315,�(IE.-)W.2R�400

Materiál�tesnenia�AWD Dov.�min.�teplota�chladiaceho�prostriedku
FPM 80, FKM -25 °C
Silikón -30 °C

Uťahovacie�momenty�pre�skrutky�na�pripojovacej�skrinke,�ložiskových�štítoch�a�ložiskovom�veku�
Konštrukčný�rad�(IE.-)K1.R�112�až�315,�(IE.-)K4.R�355�až�400,�(IE.-)W.1R�112�až�315,�(IE.-)W.2R�400

Ø�závitu M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Ložiskové štíty - - 25 45 75 170 275
Ložiskové veko 5 8 15 20 20 - -
Svorková skrinka - 4 7,5 12,5 - 20 -

Uťahovacie�momenty�pre�skrutky�na�pripojovacej�skrinke,�ložiskových�štítoch�a�ložiskovom�veku�
Konštrukčný�rad�(IE.-)KPER/O�63�až�132T,�(IE.-)KPR/O�56�až�100

Typ Konštrukcia Ložiskový�štít Veko�pevného�ložiska Svorková�skrinka

(IE.-)KPER/O (IE.-)KPR/O DS NS DS NS resp. 
adaptér Veko

Skrutky/uťahovací�moment�skrutiek�MA
63… 56…

všetky

M 4  
2,0 Nm

M 4  
2,0 Nm

M 4  
1,5 Nm  

(pri (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

Tesnenie�axiálneho�hriadeľa�(AWD)
Konštrukčný�rad�(IE.-)KPER/O�63�až�132T,�(IE.-)KPR/O�56�až�100

Materiál�tesnenia�AWD Dov.�min.�teplota�chladiaceho�prostriedku
FKM -20 °C

Motory�nevýbušného�vyhotovenia�so�zvýšenou�bez-
pečnosťou�„e“�(„eb“)�s�vyvedeným�káblom�(vrátane�
vyhotovenia�s�plochou,�podľa�smernice�2014/34/
EÚ�(RL�94/9/ES)�zvlášť�osvedčenou�pripojovacou�
skrinkou)

Vyvedený kábel sa vyhotoví 4-, resp. 7-žilový podľa 
požiadavky zákazníka.
Ak sa svorková skrinka dodá kompletne a uskutoční sa 
pripojenie v priestore chránenom pred výbuchom, musia 
sa dodržiavať nasledovné pokyny:

1.  Svorkovú skrinku treba upevniť tak, aby sa dodržal 
minimálny druh ochrany IP54.

2.  Kvôli dodržaniu požadovaných vzdušných vzdia-
leností je potrebné upevniť svorkovú pätku podľa 
uvedenej schémy vŕtania.

3.  Dodaný vnútorný uzemňovací vodič motora (zeleno/
žltý) so zatlačenou koncovkou kábla treba položiť pod 
strmeňovú svorku uzemňovacej prípojky.

4.  Vývody motora (káble) je potrebné mäkko zaspájko-
vať do zahnutých koncoviek káblov svorkovej pätky. 
Je potrebné dávať pozor na správne pripojenie U1, 
V1, W1 (U2, V2, W2).

Pri montáži agregátu treba dávať pozor na zhodu čísla 
motora na typovom štítku motora a zanitovanom štíte  
v kryte svorkovej skrinky.

Tesnenie�svorkovej�skrinky

Tesnenie Dov.�min.�teplota�chladiaceho�prostriedku
Plošné tesnenie, silikón červený, hrúbka 3 mm

-40 °CSilikónová pena Ø 8 mm biela
EPDM E 9566, hrúbka 3 mm*)
EPDM, čierna, hrúbka 3 mm -30 °C *) iba svorková skrinka KA 05-13
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*) iba svorková skrinka KA 05-13

Ochranné�opatrenia�proti�nedovoleného�ohrievaniu
Ak sa v certifikáte konštrukčného typu, resp. na typo-
vom štítku neuvedú žiadne inak znejúce údaje týkajúce 
sa prevádzkového režimu a tolerancií, sú elektrické 
stroje dimenzované pre trvalú prevádzku a normálne, 
často sa neopakujúce rozbehy, pri ktorých sa nevysky-
tuje žiadne podstatné ohrievanie pri rozbehu. Motory 
sa smú používať iba na prevádzkový režim uvedený na 
výkonovom štítku. Ak sa na výkonovom štítku neuvedie 
žiadny údaj o prevádzkovom režime, smú sa motory 
prevádzkovať iba v trvalej prevádzke S1.
Oblasť A hraníc napätia a frekvencie v IEC/EN 60034-1 
(DIN VDE 0530, časť 1) – napätie ± 5 %, frekvencia ± 
2 %, tvar krivky, sieťová symetria – sa musí dodržať, 
aby ohrievanie zostalo v rámci dovolených hraníc. 
Motory pre oblasť B hraníc napätia sú na typovom štítku 
označené zvlášť.

Väčšie odchýlky od dimenzačných hodnôt môže 
nedovolene zvýšiť ohrievanie elektrického stroja a tieto 
musia byť uvedené na typovom štítku. Motor sa musí pri 
rozbehu chrániť proti nedovolenému ohrievaniu, napr. 
pomocou ochranného spínača motora, t. j. musí sa vo 
všetkých fázach zabrániť nedovolenému ohrievaniu 
prostredníctvom ochranného spínača oneskoreného  
v závislosti od prúdu podľa DIN VDE 0660 alebo rovno- 
 cenného zariadenia. Ochranné zariadenie treba nastaviť 
na dimenzačný prúd. Vinutia v zapojení do trojuholníka 
treba chrániť tak, aby spúšťač alebo relé boli zapojené  
v rade s vetvami vinutia. Na výber a nastavenie spúš-
ťača je potrebné pritom zobrať za základ menovitú hod-
notu prúdu vetvy, t. j. 0,58 násobný dimenzačný prúd 
motora. Ak takéto zapojenie nie je možné, treba použiť 
vhodný ochranný spínač, napr. s kontrolou výpadku fáz. 
Pri motoroch s prepínateľnými pólmi sa musí pre každý 
stupeň otáčok naplánovať spúšťač alebo relé, s one-
skorením v závislosti od prúdu, ktoré treba vzájomne 
zablokovať. 

Pri�nevýbušnom�vyhotovení�so�zvýšenou�
bezpečnosťou�„e“�(„eb“)�sa�kontroluje�tiež�
rozbeh.�Ochranné�zariadenie�sa�musí�preto�
pri�blokovanom�rotore�vypnúť�v�rámci�času�
tE,�uvedeného�pre�príslušnú�triedu�teploty.�
Požiadavka�je�splnená�vtedy,�keď�čas�spus-
tenia�–�je�ho�možné�zistiť�zo�spúšťacej�
krivky�(počiatočná�teplota�20�°C)�pre�pomer�
IA/IN�–�nie�je�väčší�ako�uvedený�čas�tE.

Elektrické stroje nevýbušného vyhotovenia so zvýšenou 
bezpečnosťou „e“ („eb“) pre ťažký rozbeh (doba rozbe-
hu > 1,7 x čas tE) treba chrániť podľa údajov osvedčenia 
o zhode prostredníctvom kontroly rozbehu a musia byť 
pre toto použitie explicitne schválené.

Tepelná�ochrana�stroja�prostredníctvom�pria-
mej�kontroly�teploty�vinutia�je�dovolená,�ak�
je�táto�schválená�a�uvedená�na�výkonovom�
štítku.�Pozostáva�z�teplotných�snímačov�
podľa�DIN�44081/44082,�ktoré�v�spojení�so�
spúšťacími�zariadeniami�s�označením�druhu�
ochrany� zaručujú�ochranu�proti�výbuchu�
II�(2)�G.�Pri�motoroch�s�prepínateľnými�pólmi�
sú�pre�každý�stupeň�otáčok�potrebné� 
odelené,�vzájomne�zablokované�ochranné�
zariadenia.�

Prídavné�zariadenia
Motory chránené pred výbuchom môžu byť voliteľne 
opatrené: 

Prídavná�tepelná�ochrana
Na kontrolu teploty vinutia statora môžu byť v motore 
zabudované teplotné snímače (studený vodič, KTY 
alebo PT100). Na ich pripojenie sú buď v hlavnej pri-
pojovacej skrinke alebo prídavnej pripojovacej skrinke 
k dispozícii príslušné pomocné svorky pre pomocné 
elektrické obvody. Na nich sa uskutoční pripojenie podľa 
priloženého plánu svoriek.

Tepelná�ochrana�motora�ako�plná�ochrana
Používanie tepelnej ochrany vinutia ako plnej ochrany 
motora je dovolené iba vtedy, keď sa táto prevádzka 
kontroluje zvlášť a je schválená uvedeným miestom. Na 
typovom štítku sa uskutoční v tomto prípade označenie 
prostredníctvom údaju času tA na mieste času tE  
a textový údaj 
 

„Prevádzka�iba�s�funkčne�odskúšaným�
spúšťacím�zariadením�PTC�s�označením�
druhu�ochrany� II�(2)�G“.

Ohrev�pri�odstávke
Výhrevné pásy musia vyhovovať požiadavkám smerni-
ce 2014/34/EÚ (RL 94/9/ES). Výhrevný výkon a pripo-
jovacie napätie sú uvedené na typovom štítku motora. 
Na ich pripojenie sú buď v hlavnej pripojovacej skrinke 
alebo prídavnej pripojovacej skrinke k dispozícii prísluš-
né svorky pre pomocné elektrické obvody. Na nich sa 
uskutoční pripojenie podľa priloženého plánu svoriek. 
Ohrev pri odstávke treba zapnúť až po vypnutí motora. 
Počas prevádzky motora nesmie byť zapnutý.

Jednotka�cudzieho�vetrania
Cudzí ventilátor musí vyhovovať požiadavkám smernice 
2014/34/EÚ (RL 94/9/ES). Jednotka cudzieho vetrania 
sa pri prevádzke hlavného motora stará o odvádzanie 
stratového tepla. Počas prevádzky hlavného motora 
musí byť zapnutý motor cudzieho vetrania. Po vypnutí 
hlavného motora je potrebné zaručiť dobeh cudzieho 
vetrania v závislosti od teploty. 
Pri motoroch s jednotkami cudzieho ventilátora, so 
závislosťou od smeru otáčania, sa musí bezpodmieneč-
ne zohľadniť smer otáčania (Pozri šípku smeru otáča-
nia). Smú sa používať iba výrobcom dodané agregáty 
cudzieho ventilátora. Jednotku cudzieho vetrania treba 
pripojiť podľa platného plánu svoriek, dodaného  
v pripojovacej skrinke. 

Špeciálne�vyhotovenie�svorkovej�skrinky,�strana�N
Pri tomto špeciálnom vyhotovení sa pripojovacia skrinka 
nachádza pred krytom ventilátora na strane N motora. 
Na tento účel bolo teleso statora otočené zo strany 
výroby. Špeciálna značka v typovom označení: 
KNS…   pre konštrukčné veľkosti 56 až 132..T  

(VEM motors Thurm GmbH) 
KN …   pre konštrukčné veľkosti 112 až 400  

(VEM motors GmbH)
Pri motoroch kategórie 2 je potrebné zvláštne podanie.
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Vybavenie s transpordérom RFID (Memory Motor)
Voliteľne existuje možnosť vybavenia s transpordérom 
RFID (krátko: TAG) ako Memory-Motor, špeciálna znač-
ka MM podľa EW-N 1002, Bl. 13. Používa sa transpor-
dér D14-TAGspecial ATEX (RFID systém iID®2000, 
13.56 MHz založený na ISO 15693.

�Čítanie�údajov�sa�smie�v�oblastiach�s�atmo-
sférou�ohrozenou�výbuchom�uskutočňovať�
iba�s�čítačkou�schválenou�podľa�smernice�
RL�2014/34/EÚ�(RL�94/9/ES).

Externé�zdroje�tepla�a�chladu
Pri existujúcich externých zdrojoch tepla a chladu nie 
sú potrebné žiadne dodatočné opatrenia, keď teploty na 
mieste montáže neprekročia dovolenú teplotu chladia-
ceho prostriedku. Ak sa tieto prekročia alebo je možné 
očakávať vplyvy na prevádzkové teploty alebo maxi-
málne povrchové teploty, je potrebné vykonať vhodné 
opatrenia na zachovanie a na preukázania ochrany proti 
výbuchu. V prípade pochybností je potrebná konzultácia 
s výrobcom.

Údržba�a�oprava
Údržbu, opravu a zmeny na strojoch chránených proti 
výbuchu treba v Nemecku vykonávať za dodržania na-
riadenia o bezpečnosti prevádzky (BetrSichV), nariade-
nia o ochrane proti výbuchu (ExVO, 11.GSGV),
bezpečnostných pokynov a popisov vo všeobecnom 
návode na údržbu. 
Mimo�Nemecka�sa�musia�dodržiavať�zodpovedajúce�
predpisy�danej�krajiny!

Ďalšie pokyny na skúšanie a údržbu elektrických zaria-
dení, resp. opravu a kontrolu elektrických prevádzko-
vých prostriedkov sú dané v IEC/EN 60079-17  
a IEC/EN 60079-19. Za práce ovplyvňujúce ochranu 
proti výbuchu sú považované napr.
– opravy na vinutiach statora a na svorkách
– opravy na vetracom systéme
–  opravy na uložení a na tesnení pri motoroch chráne-

ných proti výbuchu (Ex 2D, 3D)
Tieto smie vykonávať iba servisný personál VEM alebo 
kvalifikovaný personál autorizovaný dielňami, ktorí na 
základe svojho odborného vzdelania, skúseností  
a školení disponujú potrebnými znalosťami.

Pri motoroch chránených proti výbuchu závisí ochrana 
proti výbuchu prachu veľmi intenzívne od miestnych 
podmienok. Z tohto dôvodu sa musia motory v týchto 
oblastiach pravidelne kontrolovať a udržiavať.

Hrubé�vrstvy�prachu�vedú�kvôli�tepelnej�
izolácii�k�zvýšeniu�teploty�na
povrchu�motora.�Preto�sa�musí�natoľko,�ako�
je�to�možné,�zabrániť�usadeninám�prachu�
na�motoroch�alebo�dokonca�ich�úplných�
násypoch�prostredníctvom�zodpovedajúcej�
montáže�a�bežnej�údržby.

Uvedená povrchová teplota motora je platná iba vtedy, 
keď usadeniny prachu na motore neprekročia hrúbku 
5 mm. Je potrebné zaručiť zabezpečenie týchto vý-
stupných podmienok (druh prachu, maximálna hrúbka 
vrstvy atď.). Motor sa nesmie otvoriť, skôr ako uplynie 
dostatočne dlhý čas, aby vnútorné teploty ustúpili na 
viac nezápalné hodnoty. V prípade, že sa musia otvoriť 
motory na údržbu alebo opravu, treba tieto prác vykonať 
podľa možnosti v bezprašnom priestore. Ak to nie je 
možné, musí sa prostredníctvom vhodných opatrení 
zabrániť tomu, aby mohol prach vniknúť do krytu.
Pri demontáži treba zvlášť dávať pozor na to, aby sa 
nepoškodili diely, ktoré sú potrebné pre tesnosť kon-
štrukcie, ako tesnenia, čelné plochy atď.

Starostlivá a pravidelná údržba, inšpekcie a revízie sú 
potrebné, aby sa prípadné poruchy rozpoznali včas  
a odstránili sa, skôr ako môže dôjsť k následným ško-
dám. Pretože prevádzkové pomery nie je možné  
definovať presne, môžu sa za predpokladu bezporu-
chovej prevádzky uviesť iba všeobecné lehoty. Treba 
ich vždy prispôsobiť miestnym danostiam (znečistenie, 
zaťaženie atď.). Pritom treba bezpodmienečne dodržať 
pokyny noriem EN 60079-17 a EN 60079-19.
 

Nedovolené�odchýlky,�ktoré�boli�zistené� 
pri�inšpekciách,�sa�musia�bezodkladne�
odstrániť.

Čo�treba�robiť? Časový�interval Lehoty
Prvá inšpekcia po cca 500 prevádzkových hodinách najneskôr po ½ roku
Kontrola vzdušných ciest a povrchu motora podľa miestneho stupňa znečistenia
Domazávanie (možnosť) pozri typový, resp. domazávací štítok
Hlavná inšpekcia cca 8000 prevádzkových hodín raz ročne
Vypustenie kondenzovanej vody podľa klimatických podmienok

Prvá�inšpekcia
Prvú inšpekciu vykonajte po cca 500 prevádzkových hodinách, najneskôr ale po jednom roku.  
Vykonajte pritom nasledovné kontroly:

Opatrenie V�chode V�zastavení
Kontrola dodržiavania elektrických charakteristických veličín X
Skontrolujte, či sa zhoršil rovnomerný chod a hlučnosť chodu X
Skontrolujte, či sa neprekročili dovolené teploty na ložiskách X
Skontrolujte, či nie je ovplyvnené vedenie chladiaceho vzduchu X X
Skontrolujte, či sa v základe nevyskytli žiadne trhliny a klesania X X
Skontrolujte, či sú všetky upevňovacie skrutky pre elektrické a mechanické spoje pevne utiahnuté X
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Hlavná�inšpekcia
Prvú inšpekciu vykonajte po cca 8 000 prevádzkových hodinách, najneskôr ale po jednom roku.  
Vykonajte pritom nasledovné kontroly:

Opatrenie V�chode V�zastavení
Kontrola dodržiavania elektrických charakteristických veličín X
Skontrolujte, či sa zhoršil rovnomerný chod a hlučnosť chodu X
Skontrolujte, či sa neprekročili dovolené teploty na ložiskách X
Skontrolujte, či nie je ovplyvnené vedenie chladiaceho vzduchu X X
Skontrolujte, či sa v základe nevyskytujú žiadne trhliny a klesania X X
Skontrolujte, či vycentrovanie motora je v dovolených toleranciách X
Skontrolujte, či sú všetky upevňovacie skrutky pre elektrické a mechanické spoje pevne utiahnuté X
Skontrolujte, či izolačné odpory vinutia sú dostatočne veľké X
Skontrolujte, či sú všetky potenciálové a uzemňovacie prípojky, ako aj tienené podložky správne 
pripojené a riadne kontaktované. X

Skontrolujte čistotu povrchu stroja a preverte, či neexistujú žiadne usadeniny prachu > 5 mm X

Inšpekcia�pri�poruchách
Mimoriadne prevádzkové podmienky, ako napr. preťaže-
nie alebo skrat sú poruchy, ktoré stroj namáhajú nad-
merne elektricky a mechanicky. Tiež prírodné katastrofy 
môžu aktivovať mimoriadne prevádzkové podmienky. 
Pri takýchto poruchách vykonajte bezodkladne hlavnú 
inšpekciu.

Potrebné�lehoty�mazania�pre�valivé�ložiská�
sa�odchyľujú�od�intervalov�inšpekcie� 
a�musia�sa�zohľadniť�zvlášť!

Stroje majú až do konštrukčnej veľkosti 315 M štandard-
ne valivé ložiská s trvalým mazaním tukom, od kon-
štrukčnej veľkosti 315 MX sú vybavené domazávacím 
zariadením, ktoré je voliteľne k dispozícii aj pre dolnú 
oblasť konštrukčných veľkostí. Údaje k skladovaniu  
a mazaniu nájdete vo všeobecnom návode na montáž, 
obsluhu a údržbu, resp. na typovom alebo domazáva-
com štítku.

Údržbárske�práce�(aj�domazávacie�práce)�sa�
musia�vykonávať�iba�pri�odstávke�stroja.
Je�potrebné�sa�uistiť,�že�je�stroj�zabezpečený�
proti�zapnutiu�a�že�je�označený�zodpovedajú-
cou�upozorňovacou�tabuľkou.�

Ďalej sa musia dodržiavať bezpečnostné pokyny a pred-
pisy úrazovej prevencie pri používaní olejov, mazacích 
látok a čistiacich prostriedkov príslušných výrobcov.
Susedné, pod napätím sa nachádzajúce diely sa musia 
zakryť!
Je potrebné sa uistiť, že sú odpojené od napätia po-
mocné elektrické obvody, napr. ohrev pri odstávke.
Pri vyhotovení s výtokovým otvorom kondenzovanej 
vody sa musí výpustná skrutka pred opätovným uzatvo-
rením natrieť vhodným tesniacim prostriedkom (napr. 
Epple 28)!
 
Práce sa musia označiť dodatočným štítkom opravy  
s nasledovnými údajmi:
– dátum,
– realizujúca firma,
– prípadne druh opravy,
–  prípadne označenie úradne uznanej skúšky spôsobilej 

osoby v zmysle BetrSichV (Nariadenie o bezpečnosti 
prevádzky).

Ak�práce�nevykonáva�výrobca,�musia�sa�
tieto�vykonať�prostredníctvom�úradne�
skúškou�uznanej�spôsobilej�osoby�v�zmysle�
BetrSichV�(Nariadenie�o�bezpečnosti�pre-
vádzky)..�Musí�sa�o�tom�vystaviť�písomné�
potvrdenie,�resp.�stroj�sa�musí�opatriť�jeho�
skúšobnou�značkou.�V�zahraničí�sa�musia�
dodržiavať�zodpovedajúce�predpisy�danej�
krajiny.

Lakovanie�a�napúšťanie�po�opravárskych�alebo�
opravárskych�prácach

Pri�dodatočnom�lakovaní�motorov�chráne-
ných�pred�výbuchom�alebo�napúšťaní�
kompletného�statora�podľa�nového�vinutia�
môže�dôjsť�na�povrchu�stroja�k�hrubším�
vrstvám�laku�alebo�živice.�Tieto�môžu�viesť� 
k�elektrostatickým�výbojom,�takže�pri�vybití�
existuje�nebezpečenstvo�výbuchu.�Procesy�
nabíjania�v�blízkosti�môžu�taktiež�viesť� 
k�elektrostatickému�výboju�povrchu,�resp.�
častí�povrchu�a�v�dôsledku�vybitia�môže�
vzniknúť�nebezpečenstvo�výbuchu.�Požia-
davky�podľa�IEC/EN�60079-0:�„Zariadenia�–�
Všeobecné�požiadavky“,�bod�7.4�a�TRBS�
2153�treba�preto�bezpodmienečne�dodržia-
vať,�okrem�iného:

obmedzením celkovej hrúbky laku, resp. živice podľa 
skupiny výbuchu na

– IIA, IIB: Celková hrúbka vrstvy ≤ 2 mm
– IIC: Celková hrúbka vrstvy ≤ 0,2 mm

obmedzením povrchového odporu použitého laku alebo 
živice na

–  IIA, IIB, IIC, III povrchový odpor ≤ 1 GΩ pri motoroch 
skupín II a III

prierazovým napätím ≤ 4 kV pre skupinu výbuchu III 
(iba prach, meraný hrúbkou izolačnej látky podľa postu-
pu popísaného v IEC 60243-1). 

Naďalej by sa mali dodržiavať vyhotovenia  
IEC/EN 60079-32: „Elektrostatické ohrozenia“, zvlášť 
príloha A: „Základy statickej elektriny“, príloha B:  
„Elektrostatické výboje vo zvláštnych situáciách“  
a príloha C: „Horľavosť substancií“.
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Náhradné�diely

S�výnimkou�normovaných,�bežných� 
a�rovnocenných�dielov�(napr�valivé�ložiská)�
sa�smú�používať�iba�originálne�náhradné�
diely�(pozri�Zoznam�náhradných�dielov);�to�
platí�zvlášť�aj�pre�tesnenia�a�pripojovacie�
diely.�Pri�objednávkach�náhradných�dielov�
sú�potrebné�nasledovné�údaje:
–�Označenie�náhradného�dielu
–�Typ�motora
–�Číslo�motora

Skladovanie
Pri skladovaní alebo používaní na voľnom priestranstve 
sa odporúča nadstavba alebo zodpovedajúce zakrytie. 
Musí sa zabrániť dlhodobému pôsobeniu priameho 
intenzívneho slnečného žiarenia, dažďa, snehu, ľadu 
alebo prachu.

Dlhodobé�skladovanie�(viac�ako�12�mesiacov)
Dlhodobé skladovanie sa musí uskutočniť bez otrasov  
v uzatvorených suchých miestnostiach v teplotnom 
rozsahu -20 až +40 °C a v atmosfére bez agresívnych 
plynov, výparov, prachu a solí. Motory by sa mali  
prednostne prepravovať a skladovať v originálnom  
obale. Skladovanie a preprava na krytoch ventilátora  
sú neprípustné. Nechránené kovové povrchy, ako naprí-
klad konce hriadeľov a príruby, je potrebné navyše  
k dočasnej antikoróznej ochrane z výroby opatriť dlho-
dobou antikoróznou ochranou. Ak sa motory za okoli-
tých podmienok orosujú, musia sa vykonať preventívne 
opatrenia na ochranu proti vlhkosti. Potom je potrebný 
špeciálny obal so vzduchotesne zváranou fóliou alebo 
obal v plastovej fólii s látkami pohlcujúcimi vlhkosť.  
V svorkových skrinkách motorov treba položiť balenia  
s látkou pohlcujúcou vlhkosť.
Na prepravu treba použiť skrutky s okom/obrtlíky 
motorov za použitia vhodných viazacích prostriedkov. 
Skrutky s okom/obrtlíky sú určené na zdvíhanie motorov 
bez prídavných nadstavbových dielov ako základné 
dosky, prevodovky atď.
Motory so zosilneným uložením sa dodávajú s preprav-
nou poistkou. Prepravná poistka na konci hriadeľa sa 
má odstrániť až pri montáži motora a pred zapnutím.
Hriadele otočte minimálne 1-krát ročne, aby sa zabráni-
lo trvalým znakom odstávky. Pri dlhších časoch usklad-
nenia sa znižuje doba použitia tuku ložísk (starnutie). 
Pri otvorených ložiskách sa 1x ročne odporúča kontrola 
stavu tuku. Ak je možné rozpoznať odolejovanie alebo 
znečistenie tuku, je potrebné tuk vymeniť. Uzatvorené 
ložiská (ZZ 2RS) je potrebné po čase uskladnenia > 48 
mesiacov vymeniť.

Likvidácia
Pri likvidácii strojov je potrebné dodržiavať platné 
národné predpisy.
Ďalej sa musí dodržať, aby sa oleje a tuky likvidovali 
podľa nariadenia o starých olejoch. Nesmú byť znečis-
tené rozpúšťadlami, studenými čističmi a zvyškami laku. 
Pred ďalším zhodnotením by sa mali jednotlivé suroviny 
separovať. Najdôležitejšie komponenty sú sivá liatina 
(kryt), oceľ (hriadeľ, plech statora a rotora, malé diely), 
hliník (rotor), meď (vinutia) a plasty (izolačné materiály, 
ako napr. polyamid, polypropylén atď.). Elektronické 
konštrukčné diely ako doska s plošnými spojmi (menič, 
snímač atď.) sa upravia oddelene.

Zapojenia�svorkovníc 

V�normálnom�vyhotovení�sú�povrchovo�
chladené�motory�vhodné�pre�obidva�smery�
otáčania.�Výnimku�tvoria�2-pólové�motory�od�
konštrukčnej�veľkosti�355�a�motory�s�malou�
hlučnosťou,�ktoré�sú�za�počtom�pólov�
označené�s�„G“.�Sú�vyhotovené�sériovo� 
s�ventilátorom�závislým�od�smeru�otáčania.� 
Pri�použití�ventilátorov�a�blokovaní�spätného�
chodu�je�na�kryte�ventilátora�umiestnená�
šípka�smeru�otáčania.�

Svorky U1, V1, W1 na fázach L1, L2, L3 (v abecednom, 
resp. prirodzenom poradí) dávajú vždy pravý chod. Ak 
je stroj avšak v typovom označení označený s „DL“, je 
motor už zapojený na ľavý chod. 
Smer otáčania sa dá pri priamom zapínaní obrátiť zá-
menou dvoch sieťových vodičov na svorkovnici motora. 

Zmena�smeru�otáčania�pri�vyhotovení� 
s�blokovaniami�spätného�chodu�a/alebo�
ventilátormi�závislými�od�smeru�otáčania�nie�
je�dovolená.�

Pre stroj s iba jedným koncom hriadeľa alebo dvoma 
koncami hriadeľa rozdielnej hrúbky platí ako zmysel  
otáčania ten smer otáčania rotora, ktorý pozorovateľ 
zistí tak, že posúdi čelnú stranu jediného alebo  
hrubšieho konca hriadeľa. 

�Ku�každému�motoru�je�pripojený�záväzný�
plán�svoriek,�podľa�ktorého�sa�má�uskutoč-
niť�pripojenie.�Pripojenie�pomocných� 
elektrických�obvodov�sa�musí�uskutočniť�
podľa�taktiež�priloženého�prídavného�plánu�
svoriek.
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Pokyny�ku�káblovým�skrutkovým�spojom,�ktoré�sú�
schválené�pre�ochranu�proti�výbuchu
Pripojovacie skrinky sú sériovo vyhotovené s metrickými 
závitovými otvormi podľa EN 50262 alebo ako špeciálne 
vyhotovenie so závitovými otvormi NPT podľa ANSI 
B1.20.1-1983. V stave dodávky sú tieto uzatvorené 
s uzatváracími zátkami alebo káblovými skrutkovými 
spojmi schválenými ATEX. 
Na pripojenie stroja treba používať výlučne pripojenia 
káblov a vedenia, ktoré sú vyhotovené podľa smerni-
ce 2014/34/EÚ (RL 94/9/ES) a majú minimálny druh 
ochrany IP 55, resp. druh ochrany zodpovedajúci duhu 
ochrany motora. 
Pri motoroch pre nevýbušné vyhotovenie s ochranou pro-
stredníctvom krytu „t“, ktoré vyžadujú druh ochrany IP 6X, 
musia byť pripojenia káblov a vedenia, ako aj uzatváracie 
zátky vyhotovené podľa smernice 2014/34/EÚ (RL 94/9/
ES) a musia mať minimálny druh ochrany IP 65.

Všetky�nepoužívané�otvory�vedenia�káblov�
treba�uzatvoriť�s�uzatváracími�zátkami�
schválenými�podľa�smernice�2014/34/EÚ� 
(RL�94/9/ES)�so�zodpovedajúcim�minimálnym�
druhom�ochrany.�Už�existujúce�uzatváracie�
zátky�treba�skontrolovať�vzhľadom�na�
dodržanie�tohto�ustanovenia�a�prípadne�ich�
treba�vymeniť.

Údaj typu závitu sa uvedie na prevádzkovom prostried-
ku (typový štítok alebo pripojovacia skrinka).
Alternatívne sa uvedie upozornenie na pripojovacie 
závity, ich počet a polohu cez technický výkres motora. 
Ak nie je objednané inak, používajú sa káblové skrut-
kové spoje firmy Jacob. Pre tieto skrutkové spoje treba 
dodržať nasledovné zadania:

Závit Výr.�č.
Pre�priemer�kábla 

 
[mm]

Otvor�kľúča
 

[mm]

Inštalačný�uťahovací�
moment 
[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 alebo IEC BAS 06.0013X.

Ex-EMV-mosadzný�skrutkový�spoj,�metrický�závit,�ES-osvedčenie�o�zhode�DMT�99�ATEX�E�016

Závit Výr.�č.
Pre�priemer�kábla 

 
[mm]

Otvor�kľúča
 

[mm]

Inštalačný�uťahovací�
moment 
[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 alebo IEC BAS 06.0013X.

Ex-mosadzný�skrutkový�spoj,�metrický�závit,�ES-osvedčenie�o�zhode�DMT�99�ATEX�E�016

Ak sa používajú káblové skrutkové spoje alebo uzat-
váracie zátky iných výrobcov, schválené podľa smernice 
2014/34/EÚ (RL 94/9/ES) (ATEX), musia sa dodržiavať 
údaje ich výrobcu.
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Konštrukčné�rady�(IE*-)K...�/�(IE*-)K8..�(Y2,�Y3)�/�(IE*-)W...�/�(IE*-)B...
Štruktúra�označenia�zariadenia

Typ�zariadenia�
Konštrukčná�
veličina�IEC

EU NB

Skupina/
Kategória/

G�(plyn)�alebo�
D�(prach)

Nevýbušné�vyhotovenie,�trieda�teploty,�
úroveň�ochrany�zariadenia

(IE
*-
)K
...
�5
6�
až
�4
00
�

(IE
*-
)W

...
�6
3�
až
�4
00

(IE
*-
)B
...
�8
0�
až
�4
00

(IE
*-
)K
8.
.�6
3�
až
�4
50
…
�(Y

2,
�Y
3)

0637  II 2G
Ex db IIC T3…T6, resp. Ex db IIC T3…T6 Gb alebo
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 alebo
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 alebo
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 alebo
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 alebo
Ex d IIC T3…T6, resp. Ex d IIC T3…T6 Gb 
alebo voliteľne 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 alebo
Ex de IIC T3…T6, resp. Ex de IIC T3…T6 Gb
alebo voliteľne 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 alebo
Ex d IIB+H2 T3…T6, resp. Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb 
alebo voliteľne 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 alebo
Ex de IIB+H2 T3…T6, resp. Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb
alebo voliteľne 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)
alebo voliteľne 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)
alebo voliteľne Ex tc IIIB TX°C Dc resp. Ex tc IIIC TX°C Dc1)

0637
 II 2D

 II 3G

Ex tb IIIC TX°C Db alebo voliteľne
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)
alebo voliteľne Ex tc IIIB TX°C Dc resp. Ex tc IIIC TX°C Dc1)

1) vodivý prach

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