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Serijska oznaka se dopolni za energetsko učinkovite izvedbe z oznako IE*, pri čemer * =1, 2, 3 po 
EN/IEC 60034-30-1 ustreza razredu izkoristka (primer IE3-K11R 132S 4 Ex e IIC T3).

Vrsta zaščite pred vžigom za povečano varnost »e« (»eb«)
Vrsta zaščite pred vžigom »n« (povečana varnost »ec«) 
Vrsta zaščite pred vžigom za zaščito z ohišjem »t«
serije (IE*-)K... in (IE*-) »W..R«
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Splošno

�Pozor:�Preberite�navodila�za�montažo,�upo-
rabo�in�vzdrževanje�(BUW),�priključni�načrt,�
dodatni�priključni�načrt�in�varnostni�list�pred�
transportom,�montažo,�začetek�uporabe,�
vzdrževanje�in�popravilo�ter�upoštevajte�
napotke!

območjih 1 in 2 najmanj IP 54, za uporabo v območju 22 
najmanj IP 55 in za uporabo v območjih 21 in 22 z elek-
trično prevodnim prahom IP 65. Pri kombinacijah vedno 
velja zahtevana najvišja vrsta zaščite. Vrsta zaščite je 
vedno navedena na tipski ploščici motorja.
V potencialno eksplozivnih območjih je dovoljeno upo-
rabljati samo električne stroje z dovoljeno vrsto zaščite 
pred vžigom.

Električni�stroji�razreda�skupine�II,� 
kategorija�2�(dodeljena�območja:�1,�21)
oz.�razreda�skupine�II,�kategorija�3� 
(dodeljena�območja:�2,�22)

Drugačna uporaba ali uporaba, ki tukaj ni opisana, velja 
za nenamensko.
Jamstvo se ne prevzema za motnje v delovanju, ki 
nastanejo zaradi napak pri montaži, neupoštevanja teh 
navodil ali nestrokovnih popravil.

Eksplozivna�območja
Katera območja na prostem ali v zaprtih prostorih je 
treba obravnavati kot eksplozivno ogrožena v smislu 
veljavnih uredb ali določb, mora določiti izključno lastnik 
ali, če obstajajo dvomi o določanju eksplozivno ogrože-
nih območij, pristojni nadzorni uradi. V Direktivi  
99/92/ES – ATEX 153 »Direktiva o zdravju in varnosti 
pri delu« (prej ATEX 118a oz. 137) so določene odgo-
vornosti za lastnike takih naprav. Podlaga za izdelke, 
zaščitene pred eksplozijo, je Direktiva 2014/34/EU 
(RL94/9/ES). V njej so določene zahteve za izdelke 
glede uporabe v eksplozivno ogroženih območjih.  
Te so potrjene z ustreznimi standardi (glejte spodaj). 
Električni stroji, zaščiteni pred eksplozijo, za katere ta 
navodila velja, so izvedeni skladno s standardi vrste 
IEC/EN 60034 (VDE 0530), IEC/EN 60079-0,  
IEC/EN 61241-0 in standardi, veljavnimi za ustrezno 
vrsto zaščite pred vžigom, IEC/EN 60079-7,  
IEC/EN 60079-15, IEC/EN 61241-1 in/ali  
IEC/EN 60079-31. V eksplozivno ogroženih območjih 
jih je dovoljeno uporabljati samo v skladu s pristojnimi 
nadzornimi uradi.

Vrsta�zaščite�pred�vžigom,�temperaturni�
razred in parametri 
najdete�na�tipski�ploščici�motorja.

–��razreda�skupine�II,�kategorija�2� 
(dodeljena�območja:�1,�21)

V to kategorijo spadajo električni stroji vrst zaščite pred 
vžigom za povečano varnost »e« (eb) in s plamensko 
odpornim okrovom »d« (»db«/»db eb«). Dalje so v tej 
skupini uvrščeni električni stroji za uporabo v območjih z 
gorljivim prahom v vrsto zaščite pred vžigom za zaščito 
z ohišjem »tb«.

–��razreda�skupine�II,�kategorija�3� 
(dodeljena�območja:�2,�22)

V to kategorijo spadajo električni stroji vrste zaščite pred 
vžigi: »n« (povečano varnost »ec«) in električni stroji za 
uporabo v območjih z gorljivim prahom v vrsti zaščite 
pred vžigi za zaščito z ohišjem »tc«.

Če�je�številka�potrdila�dopolnjena�z�X,�je�
treba�upoštevati�posebne�zahteve�v�prilože-
nem�certifikatu�o�pregledu�tipa.

Ta dodatna navodila za uporabo in vzdrževanje so 
veljavna skupaj z navodili za uporabo in vzdrževanje 
za standardne motorje, v katerih so navedene splošne 
določitve za priključitev, montažo, uporabo in vzdrževa-
nje ter seznami nadomestnih delov in v že navedenih 
dokumentih.
Te BUW naj bi lastniku olajšale varen in pravilen 
transport, montažo, prvi vklop in vzdrževanje električ-
nih strojev, zaščitenih pred eksplozijo. Proizvajalec ne 
more nadzirati upoštevanja teh navodil ter pogojev in 
metod pri namestitvi, delovanju, uporabi in vzdrževanju 
elektromotorja. Nestrokovna izvedba namestitve lahko 
privede do materialne škode in posledično do ogrožanja 
oseb. Zato ne prevzemamo nikakršne odgovornosti in 
jamstva za izgube, škode ali stroške, ki nastanejo zaradi 
pomanjkljive namestitve, nestrokovnega delovanje ter 
napačne uporabe vzdrževanja ali so kakor koli z njimi 
povezani.
Skice in risbe so poenostavljeni prikazi. Zaradi izboljšav 
in sprememb je mogoče, da se popolnoma ne ujemajo 
z dobavljenim električnim strojem. Prizadevamo si, 
izdelke nenehno izboljšujemo. Zato si pridržujemo pra-
vico brez predhodnega obvestila izvesti spremembe na 
izdelku, v tehničnih podatkih ali v navodilih za montažo, 
uporabo in vzdrževanje. Izvedbe, tehnični podatki in 
slike so vedno obvezujoči, ko jih pisno potrdi dostavno 
podjetje.

Simboli
V teh navodilih za uporabo se uporabljajo trije simboli, ki 
kažejo zlasti na posebej pomembne odlomke:

Varnostni�in�garancijski�napotki�in
možne�telesne�poškodbe�so�vključene.

Opozarja�pred�električno�napetostjo,�smrtno�
nevarnostjo.
Kaže,�da�lahko�nastanejo�škode�na�električ-
nem�stroju�in/ali�na�pomožnih�napravah.

Dodatni�napotki�za�zaščito�pred�eksplozijo�za�
električne�stroje�razreda�naprav�II�za� 
kategorijo�2�(območje1,�21)�oz.�razreda�
skupine�II�za�kategorijo�3�(območje�2,�22).

Varnostni�predpisi
Navedene varnostne predpise, predpise za prepre-
čevanje nesreč, smernice in priznana pravila tehnike, 
navedeni v teh navodilih za uporabo, je treba obvezno 
upoštevati! Neupoštevanje varnostnih napotkov ima lah-
ko za posledico nevarnost za osebe in/ali okvaro stroja.

Predvidena�uporaba
Ta navodila za uporabo veljajo za električne nizkonape-
tostne motorje, zaščitene pred eksplozijo. Vrsta zaščite 
po IEC/EN 60034-5 ustreza motorjem za uporabo v 
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Oznaka�skladno�z�RL�2014/34/EU�
(RL�94/9/ES)�ali�ТП�ТС�012/2011 Označevanje�po Označevanje�po

EU 
EAC

Št.
NB

skupina/
kategorija/
G (plin) ali 
D (prah)

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

in/ali 
IEC 61241-0:2004/
EN 61241-0:2006

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

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

EN 60079-0:2012/A11:2013

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

Ex eb IIC T1/T2, T3 ali T4 GbГБ08 1

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

Ex ec IIC T2, T3 ali 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 električno prevoden prah)

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, 

električno prevoden prah)

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

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

Ex tb IIIC Tx°C DbГБ08 1
-

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

Ex tD A22 IP55 Tx°C 
(IP 65 električno prevoden prah)

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, 

električno prevoden prah)
ГБ08 1

-

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

Ex tD A21 IP65 Tx°C

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

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

Ex tD A22 IP55 Tx°C
(IP 65 električno prevoden prah)

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

Ex tc IIIB Tx°C Dc
(Ex tc IIIC Tx°C Dc, 

električno prevoden prah)
ГБ08

[Pri navedbi najvišje temperature površine: območje 2 (plin): celotna površina, vključno s površino rotorja in navitij; 
pri območju 21, 22 (prah): Zunanje površine (ohišje, gred)!]

Označevanje�motorjev,�zaščitenih�pred�eksplozijo
Certifi�ciranje�zagotavljanja�kakovosti�s�strani�priglašenih�organov�0637�…�IBExU�Freiberg

�Motorji�z�dvojno�oznako�so�predvideni�samo�
za�uporabo�v�območjih,�ogroženih�pred�
eksplozijo�zaradi�plina�ali�praha.�Uporabo�pri�
hibridnih�kombinacijah�je�treba�posebej�
preveriti in odobriti.

Splošni�napotki�za�uporabo�na�frekvenčnem�
pretvorniku
Uporaba trifaznih motorjev, zaščitenih pred eksplozijo, 
na frekvenčnem pretvorniku je dovoljena samo, če so 
motorji za to uporabo izdelani, preverjeni, odobreni in 
posebej označeni. Obvezno je treba upoštevati dodatne 
proizvajalčeve napotke. 
Z ustrezno izbiro pretvornika ali/in uporabo fi ltrov je 
treba zagotoviti, da se največja dovoljena impulzna 
napetost na sponkah motorja ne prekorači. 
Za posamezne serije/možnosti so izhajajo naslednje 
vrednosti za najv. impulzno napetost:

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

Serija�KU1./KU0./KU2./WU1R/WU2R2)

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

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

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

1)  132T… višina osi 132, ki jo dobavi tovarna 
VEM motors GmbH Thurm

2)  Oznaka serije K11./K10./K12./K21./K20./K4.R/W.1R/W.2R z 
nastavljenim TU ali TV je mogoča pri določenih izvedbah.

Zagotoviti je treba, da se delovna napetost na sponkah 
motorja vsekakor (upoštevajte padca napetosti prek 
fi ltra!) ujemajo s podatkom na tipski ploščici. Če je 
zaradi padcev napetosti prek frekvenčnega pretvornika, 
napeljavah in morebitnih dušilnih ventilov oz. fi ltrov 
napetost sponk na motorju nižja od izmerjene napetosti, 
navedene na tipski ploščici, je treba okvirno frekvenco 
nastaviti na nižjo vrednost, ki ustreza dodelitvi linearne 
napetosti/frekvence. S tem nastane manjše možno 
regulacijsko območje števila vrtljajev 
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Uporaba na frekvenčnem pretvorniku je dovoljeno 
samo znotraj delovnih točk, navedenih na tipski ploščici. 
Kratkotrajna prekoračitev izmerjenega toka stroja do 
1,5-kratnega izmerjenega toka je dovoljena največ  
1 minuto znotraj 10-minutnega časovnega intervala.  
Navedeno največje število vrtljajev oz. frekvenca nika-
kor ne sme biti presežena. 
Vrednotenje vgrajene toplotne zaščite navitja je treba 
izvesti s sprožilno enoto z oznako Ex II (2) G, ki ustreza 
zahtevam Direktive 2014/34/EU.
Motorjev ni dovoljeno uporabljati kot skupinski pogon.

Za postavitev in začetek uporabe frekvenčnega pretvor-
nika je treba obvezno upoštevati navodila za uporabo 
proizvajalca. Najnižja vklopna frekvenca, navedena na 
tipski ploščici, ne sme biti nikoli nižja.

Naprave�kategorije�2�na�frekvenčnem�pretvorniku
Ta vrste zaščite pred vžigom za povečano varnost »e« 
(novo: »eb«) (EPL Gb) in zaščita z ohišjem »tb«  
(EPL Db) so potrebni certifikati EU o pregledu tipa, v 
katerih je eksplicitno dovoljena uporaba na frekvenčnem 
pretvorniku. Pogoji, ki jih je treba upoštevati, in parame-
triranja sistema motorja, pretvornika in zaščitnih naprav 
posameznega so navedeni v certifikatu EU o pregledu 
tipa, pripadajoči izjavi EU o skladnosti, na tipski ploščici 
oz. v varnostni listih. 

Naprave�kategorije�3�na�frekvenčnem�pretvorniku
Pri izvedbi v vrstah zaščite pred vžigi »n« (novo: 
povečana vrednost »ec«) (EPL Gc) zaščita z ohišjem 
»tc« (EPL Dc) morajo biti motorji, ki jih napaja pretvornik 
s spremenljivo frekvenco in/ali napetostjo, preverjeni z 
določenim pretvornikom ali pretvornikom, primerljivim 
glede na specifikacijo za izhodno napetost in izhodni 
tok. Alternativno je mogoče temperaturni razred določiti 
z izračunom. Potrebne parametre in pogoje najdete na 
tipski ploščici in v dokumentaciji o motorju.

Elektromagnetna�združljivost
Pri delovanju motorjev na frekvenčnem pretvorniku, 
zlasti z vgrajenimi hladnimi vodniki in drugimi senzorji, 
se lahko glede na vrsto pretvornika oddajajo motnje. 
Prekoračitev mejnih vrednosti po IEC/EN 61000-6-3 
je treba preprečiti za pogonski sitem, ki je sestavljen 
iz motorja in pretvornika. Navodila EMV proizvajalca 
frekvenčnega pretvornika je treba nujno upoštevati. 

Razredi�izkoristka
Pri motorjih, zaščitenih pred eksplozijo, je dovoljen 
podatek razreda učinkovitosti (razred IE ) po 
IEC/EN 60034-30-1 na tipski ploščici. Navedena sta 
razreda IE in izmerjen izkoristek. Določitev izkoristka 
motorja poteka skladno z IEC/EN 60034-2-1 do 1 kW 
z neposrednim merjenjem (razdelek 8.1.1) in > 1 kW 
skladno s postopkom posamezne izgube in določitvijo 
dodatnih izgub iz preostalih izgub (razdelek 8.2.2.5.1). 
Oznaka tipa se razširi razred učinkovitosti kot  
pripadajoči simbol (primer IE3-K11R 132 S4…).

Postavitev�in�električna�priključitev
Pri montaži in začetku uporabe je treba upoštevati 
varnostne napotke, priložene motorju. Montažna dela 
smejo izvesti samo strokovnjaki, ki imajo na podlagi 
strokovne izobrazbe, izkušenj in izobraževanja dovolj 
znanja o

–�varnostnih�predpisih,
–�predpisih�o�preprečevanju�nesreč
–��smernicah�in�priznanih�pravilih�tehnike�
(npr.�določila�VDE,�standardi).

Strokovnjak mora oceniti dela, ki so mu prenesena, 
prepoznati možne nevarnosti in jih preprečiti. Odgovorni 
za varnost naprave mora biti pooblaščen za izvedbo 
potrebnih del in dejavnosti.
Izdelava električnih naprav v eksplozivno ogroženih 
območjih v Nemčiji med drugim zahteva upoštevanje 
naslednjih predpisov:

–��BetrSichV�–� �»Uredba�o�varnosti�pri�uporabi«,
–��TRBS�–� �»Tehnična�pravila�za�varnost�pri�

uporabi«
–��GefStoffV�–� »Uredba�o�nevarnih�snoveh«
–��IEC/EN�60079-14�–� 
»Eksplozivne�atmosfere«�del:�projektiranj,�
izbira�in�postavljanje�električnih�naprav«

Zunaj�Nemčije�je�treba�upoštevati�ustrezne�državne�
predpise!

Nezračeni motorji brez lastnih ventilatorjev se hladijo s 
prosto konvekcijo skozi rebra hladilnik na ohišju motor-
ja. Zadostna varnost pred nedovoljenim segrevanjem 
se zagotovi z zmanjšanjem moči/prilagoditvijo navitij in 
dokaže s tipskim preizkusom/vložitvijo. Za upoštevanje 
temperaturnega razreda in dovoljene delovne tempera-
ture je treba zagotoviti prosto konvekcijo. Motor ne sme 
biti obdan.

Okoljski�vplivi
Dovoljena temperatura hladilnega sredstva (sobna  
temperatura na kraju postavitve) po IEC/EN 60034-1
znaša brez oznake največ 40 °C/najmanj –20 °C in 
dovoljena višina postavitve do 1000 m nad nadmorsko 
višino (odstopajoče vrednosti so navedene na tipski 
ploščici motorja in po potrebi posebej potrjene). 
Paziti je treba, da se lahko hladilni zrak prosto dovaja 
skozi odprtine za vstop zraka in prosto odvaja skoznje 
ter da ga ni mogoče neposredno ponovno vsesati. 
Odprtine za dovod in izpust zrak je treba zaščititi pred 
umazanijo in bolj gorim prahom. Neposredno vsesa-
vanje odpadnega zraka sosednjih agregatov je treba 
preprečiti z ustreznimi ukrepi.

Najmanjšo razdaljo dovoda za zrak pokrova ventilatorja 
do ovire (mera Bl) je treba obvezno upoštevati.
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Navpično padanje tujkov in tekočine v ventilator pri 
motorjih z navpičnim položajem gredi je treba preprečiti 
kot sledi:

Konec�gredi�navzdol:
Zaščitni pokrov ventilatorja je opremljen z zaščitno 
streho (stanje ob dobavi), ki je večji od opredeljenega 
območja odprtin za vstop zraka. Alternativno lahko 
zaščito pred padanjem tujkov in tekočin izvede lastnik.

Konec�gredi�navzgor:
Pri oblikah z gredjo navzgor mora lastnik sam preprečiti 
navpično padanje tujkov in vode. Pri koncu gredi nav-
zgor je treba prav tako preprečiti vdor vode ali tekočine 
vzdolž gredi.

Pri postavitvi površinsko ohlajenih motorjev je treba 
dalje upoštevati, da so odprtine za odvod kondenzata 
na najnižjem mestu. Pri zaprtih odprtinah za odvod kon-
denzata je treba po izpustitvi kondenzata ponovno vsta-
viti vijake s tesnilnim sredstvom. Pri odprtih odprtinah 
za odvod kondenzata je treba preprečiti neposredno 
polnjenje z brizgano vodo ali poplavno vodo. Zagotoviti 
je treba skrbno postavitev motorjev na ravni podlagi, da 
se preprečijo prenapetosti pri privijanju. Pri priključnih 
stroji je treba paziti na natančno izravnavo. Uporabljati 
je treba prožne spojke.

Priklop�motorja
Priklop�mora�izvesti�strokovnjak�skladno�z�skladno�
z�veljavnimi�varnostnimi�določbami.�Zunaj�Nemčije�
je�treba�uporabljati�ustrezne�državne�predpise.
Podatke�na�tipski�ploščici�je�treba�obvezno� 
upoštevati!

�Primerjajte�vrsto�toka,�omrežno�napetost�in�
frekvenco!�
Pazite�na�vezje!
Upoštevajte�izmerjen�tok�za�nastavitev� 
zaščitnega�stikala!
Pri�motorjih�v�vrsti�zaščite�pred�vžigi�za�po-
večano�varnost�»e«�(»eb«)je�treba�upoštevati�
čas�tE�in�relativni�zagonski�tok�IA/IN!
Motor�priključite�skladno�s�priključnim� 
načrtom,�priloženim�v�priključni�omarici!

Izvedba 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

Za ozemljitev je glede na obliko na ohišju oz. na nalepki 
za prirobnični ležaj nameščena osvetlitvena sponka. 
Poleg tega imajo vsi motorji sponko zaščitnega vo-
dnika v notranjosti priključne omarice. Neuporabljena 
kabelska privitja v priključni omarici je treba za zaščito 
pred prahom zakleniti. Za električno priključitev veljajo 
splošni napotki za varnost in začetek uporabe Kabelska 
privitja ali zapiralni vijaki morajo biti dovoljeni za Ex-ob-
močja. Obvezno je treba upoštevati zatezne momente 
pri namestitvi, tesnilna in priključna območja razbreme-
nilnega elementa, ki jih je navedel proizvajalec. Priključ-
ne napeljave je treba izbrati skladno z DIN VDE 0100 
ob upoštevanju jakosti izmerjenega toka in pogojev, 
odvisnih od naprave (npr. temperatura okolice, način 
polaganja itd. sklano z DIN VDE 0298 oz.  
IEC/EN 60204-1).

Pri�sobnih�temperaturah,�višjih�od�40�°C,�je�
treba�uporabiti�kable�z�dovoljeno�delovno�
temperaturo�najmanj�90�°C.�To�velja�tudi�za�
motorje,�v�katerih�se�na�varnostnem�listu/
priloženem�listu�k�certifikatu�EU�o�pregledu�
tipa�sklicuje�na�posebne�zahteve�za�izvedbo�
kablov.

Ob priključitvi motorje je treba posebej paziti na skrbno 
vzpostavitev priključnih povezav v priključni omarici. 
Matice priključnih vijakov je treba zategniti brez uporabe 
sile. 
Pri motorjih s priključno ploščo s ploskim sornikom 
skladno z Direktivo 2014/34/EU (RL 94/9/ES) je za 
priključitev motorja dovoljeno uporabljati samo kabelski 
čevelj skladno z DIN 46295. Kabelski čevlji so pritrjeni s 
potisno matico z vgrajenim vzmetnim obročem. Alterna-
tivno je za priključitev dovoljena masivna okrogla žica, 
katere premer ustreza širini reže priključnega sornika. 
Pri napeljevanju dovodov v priključno omarico morate 
biti pozorni, da so napeljave razbremenjene. Notranjost 
priključne omarice je treba redno čistiti. Tesnila ne sme-
jo biti poškodovana in se biti dobro pritrjena. Priključna 
omarica mora biti med delovanjem vedno zaprta.

Priključnih�omaric�na�delovni�temperaturi�ne�
odpirajte�v�atmosferi,�ogroženi�z�eksplozijo�s�
prahom.

Po naročilu je mogoče pri motorjih (IE.-)KPR/KPER 56 - 
132S..T dodatno dobaviti kot ločeno priključno omarico 
vrste AK16/5. Pri tem mora inštalater imeti dovoljenje 
za postavitev inštalacij eksplozivno ogroženih območjih 
in za izvedbo načrtov za priključitev stroja. Plazilne in 
zračne poti je treba upoštevati s predhodno montažo 
priključnega nosilca (priključne plošče) in vodila za 
priključitev hladnih vodnikov in ogrevalih trakov. Vrsta 
zaščite IP55(66) je zagotovljena z zaprto osnovno 
ploščo 4 x navoji M4 v razporeditvi/merah 56 x 56 in z 
uporabo priloženih tesnil in standardiziranih delov.
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omarice� 
Vrsta�
priključne

Priključna�plošča
IBnajv. QBnajm. QBnajv.

Vrsta�priključitve Priključni�navoj
a

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

200 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 sornik/sponasta sponka M8/2 x M6 -
KB 5130 Ex 118 35 Nosilna sponka M6 -

400 AV KM 10/8, VEM 10/8 100 70 sornik/sponasta sponka M8/2 x M6 -

400 A-SB KM 10/8, VEM 10/8 100 70 sornik/sponasta sponka 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 sornik/vijačna sponka M16/M12/M8 -
1000 A VEM KLP 1000 1000 70 2 x 240 Tokovne tirnice M10 -
K1X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 sornik/sponasta sponka M8/2 x M6 -
K2X 200 A KM 10/8, VEM 10/8 100 70 sornik/sponasta sponka M8/2 x M6 -
K1X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 sornik/sponasta sponka M12/2 x M10 -
K2X 400 A KM 16/12, VEM 16/12 250 120 sornik/sponasta sponka M12/2 x M10 -

IBnajv najv. izmerjen tok    
QBnajm/QBnajv najm./najv. Izmerjen presek
a  Širine reže priključnega sornika (priključne plošče po DIN 22412)
Mzatezni moment Najv. zatezni moment priključnega navoja 
*) pri enožilni priključitvi masivnih vodnikov 6…10 mm2,prevodniki upognjeni proti nastavku

Zatezni�moment�za�priključni�sistem�(DIN�46200)

Ø�navoja S10x1 S14x1,25 S18x1,5 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Priključni nosilec  
(priključna plošča/motor) - - - 1,5 2,5 4 7,5 12,5 - 15 -

Pritrdilni sornik 6 10 20 1,2 1,2 3 6 10 15,5 30 52

Vijačna sponka 7,5 20

Nosilna/sponasta sponka - - - 1,2 1,2 3 - 10 - - -

Tesnilo�priključne�omarice

Tesnilo Dov.�najm.�temperatura�hladilnega�sredstva
Tesnilo za ravne površine, silikon rdeča, debeline 3 mm

-40 °CSilikonska pena Ø 8 mm, bela
EPDM E 9566, debeline 3 mm*)
EPDM, črna, debeline 3 mm -30 °C

Tesnilo�aksialne�gredi�(AWD)
serija�(IE.-)K1.R�112�do�315,�(IE.-)K4.R�355�do�400,�(IE.-)W.1R�112�do�315,�(IE.-)W.2R�400

Tesnilni�material�AWD Dov.�najm.�temperatura�hladilnega�sredstva
FPM 80, FKM -25 °C
Silikon -30 °C

Zatezni�momenti�za�vijake�na�priključni�omarici,�ležajnem�ščitniku�in�ležajnem�mostičku�
serija�(IE.-)K1.R�112�do�315,�(IE.-)K4.R�355�do�400,�(IE.-)W.1R�112�do�315,�(IE.-)W.2R�400

Ø�navoja M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
Ležajni ščitnik - - 25 45 75 170 275
Ležajni mostiček 5 8 15 20 20 - -
Priključna omarica - 4 7,5 12,5 - 20 -

Pregled�priključnih�omar

*)  samo pritrdilna  
omarica KA 05-13
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Zatezni�momenti�za�vijake�na�priključni�omarici,�ležajnem�ščitniku�in�ležajnem�mostičku�
serija�(IE.-)KPER/O�63�do�132T,�(IE.-)KPR/O�56�do�100

Tip Oblika: Ležajni�ščitnik Pokrov�fiksnega�ležaja Priključna�omarica

(IE.-)KPER/O (IE.-)KPR/O DS NS DS NS oz. 
adapter Pokrov

Vijaki/zatezni�momenti�za�vijake�MA
63… 56…

vsi

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

Tesnilo�aksialne�gredi�(AWD)
serija�(IE.-)KPER/O�63�do�132T,�(IE.-)KPR/O�56�do�100

Tesnilni�material�AWD Dov.�najm.�temperatura�hladilnega�sredstva
FKM -20 °C

Motorji�vrste�zaščite�pred�vžigi�za�za�povečano�
varnost�»e«�(»eb«)�z�izvlečenim�kablom�(vključno�z�
izvedbo�z�ravno,�skladno�z�Direktivo�2014/34/EU� 
(RL�94/9/ES)�posebej�potrjeno�priključno�omarico)

Izvlečen kabel se ustrezno zahtevi stranke izvede s 4 
oz. 7 žilami.
Če je priključna omarica dostavljena v celoti in se 
priključek izvede v prostoru, zaščitenem pred eksplozijo, 
je treba upoštevati naslednje napotke:

1.  Priključno omarico je treba pritrditi tako, da je upošte-
vana najmanj vrsta zaščite IP54.

2.  Za upoštevanje zahtevanih zračnih poti je treba 
priključni nosilec pritrditi ustrezno navedeni vrtalni 
shemi.

3.  Priloženi notranji zemeljski vod motorja (zelena/ru-
mena) s pritrjenim kabelskim čevljem je treba položiti 
pod priključno streme zemeljskega priključka.

4.  Napeljave od motorja (kable) je treba mehko zlotati v 
ukrivljen kabelski čevelj priključnega nosilca. Pazite 
na pravilen priključek U1, V1, W1 (U2, V2, W2).

Pri montaži agregata pazite, da se številka motorja na 
tipski ploščici motorja in številka motorja, vtisnjena na 
plošči v priključni omarici, ujemata.

Zaščitni�ukrepi�pred�nedovoljenim�segrevanjem
Če v certifikatu o pregledu tipa oz. na tipski ploščici niso 
navedeni nobeni drugi podatki v zvezi z načinom delo-
vanja in odstopanji, so električni stroji izdelani za trajno 
delovanje in normalne, ne prepogoste ponavljajoče 
zagone, pri katerih ni segrevanja ob zagonu. Motorje je 
dovoljeno uporabljati samo za način delovanja, naveden 
na ploščici z navedbo moči. Če na plošči z navedbo 
moči ni podatka o načinu delovanja, je dovoljeno motor-
je uporabljati samo v trajnem delovanju S1.

Območje A napetostnih in frekvenčnih mej v IEC/EN 
60034-1 (DIN VDE 0530, del 1) – napetost ± 5 %, 
frekvenca ± 2 %, oblika krivulje, omrežna simetrija – je 
treba upoštevati, da se segrevanje ohrani znotraj dovo-
ljenih meja. Motorji za območje B napetostnih mej so na 
tipski ploščici označeni posebej.

Večja odstopanja od izmerjenih vednosti lahko ne-
dopustno povečajo segrevanje električnega stroja in 
morajo biti navedena na tipski ploščici. Motor je treba ob 
zagonu zaščititi pred nedovoljenim segrevanjem, npr. s 
zaščitnim stikalom motorja, tj. nedopustno segrevanje 
je treba preprečiti z zaščitnim stikalom, neodvisnim od 
toka in s časovno zamudo, ustrezno DIN VDE 0660 ali z 
enakovredno napravo v vseh fazah. Zaščitno napravo je 
treba nastaviti na izmerjeni tok. Navitja v s trikotnim vez-
jem je treba zaščitit tako, da so sprožila ali releji priklju-
čeni v vrsti s snopi navitja. Za izbiro in nastavitev sprožil 
je treba pri tem določiti nazivno vrednost toka snopa, 
tj. 0,58-kratni izmerjeni tok motorja. Če taka vezava ni 
mogoča, je treba uporabiti ustrezna zaščitna stikala, 
npr. z nadzorom izpada faz. Pri motorjih s preklopnimi 
fazami je treba za vsako stopnjo števila vrtljajev pred-
videti sprožila ali releje, neodvisne od toka s časovno 
zamudo, ki jih je treba med seboj zakleniti.
 

Pri�vrsti�zaščiti�pred�vžigom�za�povečano�
varnost�»e«�(»eb«)�se�nadzoruje�tudi�zagon.�
Zaščitna�naprava�se�mora�zato�pri�blokira-
nem�rotorju�izklopiti�znotraj�časa�tE,�navede-
nega�za�posamezni�temperaturni�razred.�
Zahteva�je�izpolnjena,�če�sprožilni�čas�–�
sprožilni�čas�najdete�v�sprožilni�karakteristi-
ki�(začetna�temperatura�20�°C)�za�razmerje� 
IA/IN�–�ni�daljši�od�navedenega�časa�tE.
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Električni stroji vrste zaščite pred vžigom za povečano 
varnost »e« (»eb«) za težji zagon (zagonski čas > 1,7 x 
čas tE ) je treba ustrezno podatkom v certifikatu o pre-
gledu tipa zaščiti z nadzorom zaščita in biti eksplicitno 
potrjeni za to uporabo.

Toplotna�zaščita�motorja�z�neposrednim�
nadzorom�navitja�je�dovoljena,�če�je�ta�
potrjena�in�in�navedena�na�ploščici�z�naved-
bo�moči.�Toplotno�zaščito�sestavljajo�tempe-
raturna�tipala�po�DIN�44081/44082,�ki�v�
povezavi�s�sprožilnimi�napravami�s�z�oznako�
vrste�zaščite� II�(2)�G�zagotovi�zaščito�
pred�eksplozijo.�Pri�motorjih�s�preklopnimi�
poli�je�za�vsako�stopnjo�števila�vrtljajev�
potrebne�ločene,�med�seboj�zaklenjene�
zaščitne�naprave.

 
Dodatna oprema
Motorji, zaščiteni pred eksplozijo, so lahko izbirno  
opremljeni z dodatno opremo: 

Dodatna�toplotna�zaščita�motorja
Za nadzor temperature navitja na stojalu so lahko v 
motorju vgrajena temperaturna tipala (hladni vodnik, 
KTY ali PT100). Za vaš priključek so ustrezne pomožne 
sponke za pomožne električne tokokroge ali v glavni 
priključni omarici ali v dodatnih priključnih omaricah. 
Nanje je treba izvesti priklop ustrezno priloženemu 
priključnemu načrtu.

Toplotna�motorna�zaščita�kot�celovita�zaščita
Uporaba toplotne zaščite navitja kot celovita zaščita mo-
torja je dovoljena samo, če je bilo to delovanje posebej 
preskušeno in potrjeno s strani priznanega urada. Na 
tipski ploščici je v tem primeru navedena oznaka s po-
datkom časa tA namesto časa tE in besedilne navedbe
 

»Delovanje�samo�s�prožilno�napravo�PTC,�
preverjeno�glede�delovanja,�z�
oznako�o�vrsti�spremembe� II�(2)�G«.

Gretje�na�mestu
Ogrevalni trakovi morajo izpolniti zahteve Direktiv 
2014/34/EU (RL 94/9/ES). Ogrevalna moč in priključna 
napetost sta navedeni na tipski ploščici motorja. Za vaš 
priključek so ustrezne sponke za pomožne električne 
tokokroge ali v glavni priključni omarici ali v dodatnih pri-
ključnih omaricah. Nanje je treba izvesti priklop ustrezno 
priloženemu priključnemu načrtu. Gretje na mestu je 
treba vklopiti šele po izklopu motorja. Med delovanjem 
motorja ne sme bitu vključeno.

Sekundarna�prezračevalna�enota
Sekundarni ventilatorji morajo izpolniti zahteve Direktiv 
2014/34/EU (RL 94/9/ES). Sekundarna prezračevalna 
enota poskrbi med delovanjem glavnega motorja za 
odvajanje preostale toplote. Med delovanjem glavnega 
motorja mora biti motor sekundarnega ventilatorja vklo-
pljen. Po izklopu glavnega motorja je treba zagotoviti 
temperaturno odvisno naknadno delovanje sekundarne-
ga zračenja. 
Pri motorjih z enotami sekundarnih ventilatorjev, odvi-
snih od smeri vrtenja, je treba obvezno upoštevati smer 
vrtenja (glejte puščico za smer vrtenja). Uporabljati je 

dovoljeno samo samo agregate sekundarnih ventilator-
jev, ki jih dostavi proizvajalec. Sekundarno prezračeval-
no enoto je treba priključiti skladno z veljavnim priključ-
nim načrtom, priloženim priključni omarici. 

Posebna�izvedba�priključne�omarice�na�strani�N
Pri tej posebni izvedbi je priključna omara nameščena 
pred pokrovom ventilatorja na strani N motorja. Za to je 
proizvajalec zasukal ohišje statorja. Posebna oznaka v 
opisu tipa: 
KNS…   za izvedbe od 56 do 132..T  

(VEM motors Thurm GmbH) 
KN…   za izvedbe od 112 do 400  

(VEM motors GmbH)
Pri motorjih kategorije 2 je potrebna ločena vložitev.

Oprema�s�transporderjem�RFID�(pomnilniški�motor)
Izbirno obstaja možnost opremljanja s transporderjem 
RFID (kratko: TAG) kot pomnilniški motor, posebna 
oznaka MM skladno z EW-N 1002, Bl. 13. Uporablja 
se transponder D14-TAGspecial ATEX (sistem RFID 
iID®2000, 13,56 MHz, ki temelji na ISO 15693.

�Odčitavanje�podatkov�sme�v�območjih�z�
eksplozivno�ogroženo�atmosfero�potekati�
samo�z�čitalnikom,�odobrenim�skladno�z� 
RL�2014/34/EU�(RL�94/9/ES).

Zunanji�viri�toplote�in�viri�hlajenja
Dodatni ukrepi pri obstoječih zunanjih virih toplote in vi-
rih hlajenja niso potrebni, ker temperature na vgradnem 
mestu ne prekoračijo največje dovoljene temperature 
hladilnega sredstva. Če je prekoračena ali se pričaku-
jejo negativni vplivi na delovne temperature ali največje 
temperature površine, je treba zvesti ustrezne ukrepe 
za izpolnjevanje in dokazilo zaščite pred eksplozijo. Če 
niste prepričani, se obrnite na proizvajalca.

Vzdrževanje�in�popravilo
Vzdrževanje, popravilo in spremembe strojev, zaščitenih 
pred eksplozijo, je treba v Nemčiji izvesti ob upošte-
vanju Uredbe o varnosti pri delu (BetrSichV), Uredbi o 
zaščiti pred eksplozijo (ExVO, 11.GSGV), varnostnimi 
napotki in opisi v splošnih navodilih za vzdrževanje. 
Zunaj�Nemčije�je�treba�upoštevati�ustrezne�državne�
predpise!

Dodatni napotki za preverjanje in servisiranje električnih 
naprav ali popravilo in remont električnih obratovalnih 
sredstev so navedeni v IEC/EN 60079-17 in IEC/EN 
60079-19. Dela, ki vplivajo na zaščito pred eksplozijo, 
so npr.
– popravila na navitju stojala in na sponkah;
– popravila na prezračevalnem sistemu;
–  popravila na uležajenju in zatesnitvi pri motorjih, 

zaščitenih pred eksplozijo (Ex 2D, 3D).
Te sme izvesti servisno osebje VEM ali usposobljene 
osebe v pooblaščenih delavnicah, ki imajo na podlagi 
strokovne izobrazbe, izkušenj in izobraževanja potrebna 
znanja.

Pri motorjih, zaščitenih pred eksplozijo, je zaščita pred 
eksplozijo zaradi prahu zelo odvisna od lokalnih pogo-
jev. Zaradi tega je treba motorje v teh območjih redno 
preverjati in vzdrževati.
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Debeli�sloji�prahu�zaradi�toplotne�izolacije�
povzročijo�povišanje�temperature�na� 
površini�motorja.�Obloge�prahu�na�stroju� 
ali�celo�popolna�vsutja�pa�je�treba�čim�bolj�
preprečiti�z�ustrezno�vgradnjo�in�rednim�
vzdrževanjem.�

Navedena temperatura površine motorja ni veljavna, če 
debelina obloge prahu na
motorju ne presega 5.milimetrsko debelino. Izpolnje-
vanje teh izhodiščnih pogojev (vrsta prahu, največja 
debelina sloja itd.) je treba zagotoviti. Motorja ni dovo-
ljeno odpreti, dokler ne preteče dovolj časa, da notranjih 
temperatur n več mogoče izpeljati na vnetljive vrednosti. 
Če je treba motorje odpreti za vzdrževanje ali popravilo, 
je treba ta dela izvesti v čim manj prašnem prostoru. Če 
to ni mogoče, je treba z ustreznimi ukrepi preprečiti vdor 
prahi v ohišje.

Pri demontaži je treba posebej paziti, da se deli,  
potrebni za tesnost konstrukcije, kot so tesnila,  
ploščne površine itd. ne poškodujejo.

Skrbno in redno vzdrževanje, servisi in revizije so 
potrebni za pravočasno prepoznavanje in odpravljanje 
morebitnih napak, preden lahko pride posledičnih škod. 
Ker delovnih razmer ni mogoče točno opredeliti, je 
mogoče navesti samo splošne roke pod pogojem  
nemotenega delovanja. Vedno jih je treba prilagoditi 
lokalnim značilnostim (umazanija, obremenitev itd.).  
Pri tem je treba obvezno upoštevati napotke standardov 
EN 60079-17 in EN 60079-19. 

Nedovoljena�odstopanja,�ugotovljena�pri�
pregledih,�je�treba�takoj�odpraviti.

Kaj�morate�narediti? Časovni�interval Roki
Prvi pregled Po pribl. 5000 delovnih urah Najpozneje čez pol leta
Pregled zračnih poti in Ovršine motorja Glede na lokalno stopnjo umazanosti
Naknadno mazanje (izbira) Glejte tipsko oz. mazalno ploščico
Glavno servisiranje Pribl. 8000 delovnih ur Enkrat letno
Izpuščanje kondenzacijske vode glede na podnebne pogoje

Prvi�pregled
Prvi pregled izvedite po pribl. 500 delovnih urah, vendar najpozneje čez šest mesecev.  
Pri tem izvedite naslednje preglede:

Ukrep Med  
delovanjem V�mirovanju

Preverite, ali so električni parametri upoštevani. X
Preverite, ali sta se poslabšala enakomeren tek in zvoki med delovanjem. X
Preverite, da dovoljene temperature na ležajih niso prekoračene. X
Preverite, da dovajanje hladilnega zraka ni ovirano. X X
Preverite, da v temelju niso nastale razpoke in ugreznitve X X
Preverite, ali so vsi pritrdilni vijaki za električne in mehanske spoje trdno priviti. X

Glavni�servis
Prvi pregled izvedite po pribl. 8000 delovnih urah, vendar najpozneje čez en mesec.  
Pri tem izvedite naslednje preglede:

Ukrep Med  
delovanjem V�mirovanju

Preverite, ali so električni parametri upoštevani. X
Preverite, ali sta se poslabšala enakomeren tek in zvoki med delovanjem. X
Preverite, da dovoljene temperature na ležajih niso prekoračene. X
Preverite, da dovajanje hladilnega zraka ni ovirano. X X
Preverite, da v temelju niso nastale razpoke in ugreznitve. X X
Preverite, da je izravnava motorja znotraj dovoljenih odstopanj. X
Preverite, ali so vsi pritrdilni vijaki za električne in mehanske spoje trdno priviti. X
Preverite, da so izolacijske upornosti navitja dovolj visoke. X
Preverite, ali so vsi potencialni in zemeljski priključki ter za ščitne obloge pravilno pritrjeni in pravilno 
povezani s kontakti. X

Preverite čistost površine stroja in preverite, ali obstajajo obloge pahu > 5 mm. X
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Pregled�pri�motnjah
Nenavadni delovni pogoji, kot so preobremenitev ali 
kratki stik so motnje, ki stroj preobremenijo električno 
in mehansko. Tudi naravne katastrofe lahko sprožijo 
nenavadne delovne pogoje. Za tovrstne škode takoj 
izvedite glavni pregled.

Potrebni�roki�za�mazanje�kotalnih�ležajev�
odstopajo�od�servisnih�intervalov�in�jih�je�
treba�upoštevati�posebej

Stroji do izvedbe 315 M imajo serijsko kotalne ležaje s 
trajnim mazanjem z mastjo, od izvedbe 315 MX pa so 
opremljeni z napravo za naknadno mazanje, ki je izbirno 
na voljo tudi za manjše izvedbe. Podatke o skladiščenje 
in mazanju najdete v splošnih navodilih za montažo, 
uporabo in vzdrževanje oz. tipski ploščici ali ploščici za 
naknadno mazanje.

Vzdrževalna�dela�(razen�naknadnega� 
mazanja)�je�treba�izvesti�samo,�ko�je�stroj�
izklopljen.
Zagotoviti�je�treba,�da�je�stroj�zavarovan�
pred�vklopom�in�označen�z�ustrezno�o 
pozorilno tablo. 

Dalje je treba pri uporabi olj, maziv in čistilnih sredstev 
ustreznih proizvajalcev ustrezno upoštevati varnostne 
napotke in predpise za preprečevanje nesreč!
Pokrijte sosednje dele, ki so pod napetostjo!
Zagotoviti je treba, da so pomožni električni tokokrogi, 
npr. gretje v mirovanju, priključeni breznapetostno.
Pri izvedbi odprtine za odvod kondenzata je treba izpu-
stni vijake pred ponovnim zapiranjem ustrezno prema-
zati z ustreznim tesnilnim sredstvom (npr. Epple 28)!
 
Dela je treba označiti z dodatno nalepko za popravila z 
naslednjimi podatki:
– datum,
– izvajalsko podjetje,
– po potrebi vrsta popravila,
–  po potrebi oznake uradno priznanih oseb, usposo-

bljenih za preverjanje, v smislu Uredbe o varnosti pri 
uporabe (BetrSichV).

Če�del�ne�izvede�proizvajalec,�jih�mora�
prevzeti�usposobljena�oseba�v�smislu�
Uredbe�o�varnosti�pri�uporabe�(BetrSichV),�ki�
je�uradno�pristojna�za�preverjanje.�Popravilo�
je�treba�pisno�potrditi�oz.�stroj�opremiti�s�
kontrolnim�znakom.�V�tujini�je�treba�upošte-
vati�ustrezne�državne�predpise.

Lakiranje�in�prepojitev�po�popravilu�ali�servisnih�
delih

Pri�naknadnem�lakiranju�motorjev,�zaščitenih�
pred�eksplozijo,�ali�prepojitvijo�celotnega�
rotorja�z�novim�navitjem�lahko�pride�do�
debelejših�slojev�laka�oz.�smole�na�površini�
stroja.�Ti�lahko�povzročijo�elektrostatične�
naboje,�tako�da�pri�razelektritvi�obstaja�
možnost�eksplozije.�Procesi�polnjenja�v�
bližini�lahko�prav�tako�privedejo�do�elektro-
statičnega�naboja�površine�oz.�delov�površi-
ne�in�zaradi�razelektritve�lahko�nastane�
nevarnost�eksplozije.�Zato�je�treba�upošteva-
ti�zahteve�IEC/EN�60079-0:�»Naprave�–�Spl.�
zahteve«,�točka�.7.4�in�TRBS�2153,�med�
drugim�z:

omejitvijo debeline celotnega sloja laka ali smole ustre-
zno skupini eksplozivnosti na

– IIA, IIB: Skupna debelina sloja ≤ 2 mm
– IIC: Skupna debelina sloja ≤ 0,2 mm

omejitvijo upornosti površine uporabljenega laka ali 
smole na

–  IIA, IIB, IIC, III upornost površine ≤ 1 GΩ pri motorjih 
skupin II in III

prebojna napetost ≤ 4 kV za skupino eksplozivnosti III 
(samo prah, izmerjen z debelino izolacijskega materiala, 
skladno s postopkom, opisanim v IEC 60243-1). 
Dalje je treba upoštevati navedbe v IEC/EN 60079-32: 
»Elektrostatične nevarnosti«, posebej prilogo A: 
»Osnove statične elektrike«, priloga B: »Elektrostatične 
razelektritve v posebnih situacijah« in prilogo C: »Gorlji-
vost substanc«.

Nadomestni�deli

Z�izjemo�standardiziranih,�običajnih�in�
enakovrednih�delov�(npr.�kotalni�ležaji)�je�
dovoljeno�uporabljati�samo�originalne�
nadomestne�dele�(glejte�seznam�nadome-
stnih�delov);�to�velja�zlasti�tudi�za�tesnila�in�
priključne�dele.�Pri�naročanju�nadomestnih�
delov�treba�navesti�slednje:
–�Oznaka�nadomestnega�dela
–�Tip�motorja
–�Številka�motorja

Skladiščenje
Pri skladiščenju ali uporabi na prostem priporočamo 
nadstrešek ali ustrezno prekrivalo. Dolgotrajno učinko-
vanje neposredne intenzivne sončne svetlobe, dežja, 
snega ali prahu je treba preprečiti.



Slovenščina
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Dolgotrajno�skladiščenje�(več�kot�12�mesecev)
Dolgotrajno skladiščenje je treba izvesti v zaprtih, 
suhih prostorih, kjer ni tresljajev, in v temperaturnem 
območju med -20 do +40 °C ter ozračju brez agresivnih 
plinov, pare, prahu in soli. Motorje je treba prednostno 
transportirati in skladiščiti v originalni embalaži. Skladi-
ščenje in transport na pokrovih ventilatorja ni dovoljeno. 
Nezaščitene kovinske površine, kot so konci gredi in 
prirobnica, je treba kot tovarniško zaščito pred korozijo 
premazati za dolgotrajno zaščito pred korozijo. Če se 
motorji pod okoljskimi pogoji orosijo, je treba sprejeti 
preventivne ukrepe za zaščito pred vlago. Potem je po-
trebna posebna embalaža z neprodušno zavarjeno folijo 
ali embalaža v plastično foliji s snovmi, ki vpijajo vlago. 
V priključne omarice motorjev je treba vstaviti pakete iz 
materiala, ki vpija vlago.
Za transport je treba uporabiti obročne vijake/nosilce 
motorjev z uporabo ustreznih pritrdilnih sredstev. Obroč-
ni vijaki/nosilci so določeni samo za dvigovanje motorjev 
brez dodatnih priključnih delov, kot so osnovne plošče, 
menjalnik itd.
Motorji z ojačenim uležajenjem so dostavljeni s tran-
sportnim varovalom. Transportno varovalo ne koncu 
gredi odstranite šele pri montaži motorja in pred vklo-
pom.
Gredi vrtite najmanj enkrat letno, da preprečite trajne 
oznake mirovanja. Pri daljši časih skladiščenja se 
skrajša uporabnost masti ležajev (staranje). Pri odprtih 
ležajih se priporoča enkrat letno preverjanje stanja 
masti. Če opazite, da mazivo ni več mastno in da je 
umazano, jo zamenjajte. Zaprte ležaje (ZZ 2RS) je treba 
po času skladiščenja > 48 mesecev zamenjati.

Odlaganje�med�odpadke
Pri odlaganju strojev med odpadke je treba upoštevati 
veljavne nacionalne predpise.
Dalje je treba upoštevati, da je treba olja in masti od-
straniti skladno z uredbo o odpadnih oljih. Ne smejo biti 
onesnažena s topili, hladnimi čistili in ostanki laka. 
Pred recikliranjem je treba posamezne materiale ločiti 
drug od drugega. Najpomembnejše komponente so siva 
litina (ohišje), jeklo (gred, pločevina stojala in rotorja, 
majhni deli), aluminij (rotor), baker (navitja) in umetne 
snovi (izolacijski materiali, kot npr. poliamid, polipropilen 
itd.). Elektronske komponente, kot so tiskana vezja 
(pretvornik, dajalnik itd.) se pripravijo ločeno.

Vezja�priključnih�plošč 

V�normalni�izvedbi�so�površinsko�hlajeni�
motorji�primerni�za�obe�smeri�vrtenja.�Izjema�
so�2-polni�motorji�od�izvedbe�355�in�tihi�
motorji,�ki�so�označeni�s�črko�»G«�za�števil-
ko�pola.�Serijsko�so�opremljeni�ventilator-
jem,�odvisnim�od�smeri�vrtenja.�Pri�uporabi�
ventilatorjev,�odvisnih�od�smeri�vrtenja,�ali�
blokad�povratnega�teka�je�na�pokrovu�
ventilatorja�nameščena�puščica.�

Sponke U1, V1, W1 na fazah L1, L2, L3 (v abecednem 
oz. dejanskem vrstnem redu) vedno omogočajo delova-
nje v desno smer. Če pa je stroj v oznaki tipa označen z 
»DL«, je motor že vklopljen za delovanje v levo smer. 
Smer delovanja je mogoče pri neposrednem vezju 
zamenjati z zamenjavo dveh električnih prevodnikov na 
priključni plošči med seboj. 
 

Menjava�smeri�vrtenja�pri�izvedbi�z�blokada-
mi�povratnega�teka�in/ali�z�ventilatorji,�
odvisnimi�od�smeri�vrtenja,�ni�dovoljena.�

Za stroj s samo enim koncem gredi ali dvema koncema 
gredi različnih debelin velja za smiselno smer tista smer 
vrtenja rotorja, ki jo opazovalec ugotovi, ko opazuje 
sprednjo stran posameznega ali debelejšega konca 
gredi.  

�Vsakemu�motorju�je�obvezujoči�priključni�
načrt�priložen,�po�katerem�je�treba�izvesti�
priključitev.�Priključitev�pomožnih�električnih�
tokokrogov�je�treba�pav�tako�izvesti�skladno�
s�priloženim�dodatnim�priključnim�načrtom.

Napotki�za�kabelska�privitja,�ki�so�dovoljena�za�
zaščito�pred�eksplozijo
Priključne omarice so serijsko opremljene z metričnimi 
navojnimi odprtinami po EN 50262 ali kot posebna 
izvedba z navojnimi odprtinami NPT skladno z ANSI 
B1.20.1-1983. V stanju ob dobavi so te zaprte z zapor-
nimi čepi ali kabelskimi privitji, označenimi z ATEX. 
Za priključitev stroja je treba uporabiti izključno kabel-
ske uvodnice in uvodnice za napeljave, ki so izdelane 
skladno z Direktivo 2014/34/EU (RL 94/9/ES) in imajo 
vrsto najm. zaščite IP 55 oz. oz. ustrezno vrsto zaščite 
motorja. 
Pri motorjih za vrsto zaščite pred vžigi za zaščito z 
ohišjem »t«, ki zahtevajo vrsto zaščite IP 6X, morajo biti 
kabelske uvodnice in uvodnice za napeljave ter zaporni 
čepi izdelani skladno z Direktivo 2014/34/EU (RL 94/9/
ES) in imeti vrsto najm. zaščite IP 65.

Vse�neuporabljene�odprtine�kabelskih�
uvodnic�je�treba�zapreti�z�zapornimi�čepi�
ustrezne�vrste�najm.�zaščite,�ki�so�odobreni�
skladno�z�Direktivo�2014/34/EU�(RL�94/9/ES).�
Že�obstoječe�zaporne�čepe�je�treba�preveriti,�
ali�ustrezajo�tej�določitvi,�in�jih�po�potrebi�
zamenjati.

Podatek o vrsti navoja je naveden na pogonskem sred-
stvu (tipska ploščica ali priključna omarica).
Alternativno je napotek navoja uvodnice, njegovega 
števila položaja naveden na sliki motorja z merami. 
Če ni naročeno drugače, se uporabijo kabelska privitja 
podjetja Jacob. Za ta privitja je treba upoštevati nasle-
dnja navodila:
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Navoj Št. art. Za�premer�kabla 
[mm]

Širina�ključa 
[mm]

Zatezni moment  
za�namestitev 

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

*) Baseefa06ATEX0056X ali IEC BAS 06.0013X.

Ex-EMV-medeninasto�privitje,�metrični�navoj,�izjava�ES�o�skladnosti�DMT�99�ATEX�E�016

Navoj Št. art. Za�premer�kabla 
[mm]

Širina�ključa 
[mm]

Zatezni moment  
za�namestitev 

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

*) Baseefa06ATEX0056X ali IEC BAS 06.0013X.

Ex-medeninasto�privitje,�metrični�navoj,�izjava�ES�o�skladnosti�DMT�99�ATEX�E�016

Če se skladno z Direktivo 2014/34/EU (RL 94/9/EG) 
(ATEX) uporabljajo potrjena kabelska privitja ali zaporni 
čepi drugih proizvajalcev, je treba upoštevati navodila 
tega proizvajalca.
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Izjava�EU�o�skladnosti
(skladno z Direktivo EU 2014/34/EU)
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Izjava�EU�o�skladnosti
(skladno z Direktivo EU 2014/34/EU)

Serije�(IE*-)K...�/�(IE*-)K8..�(Y2,�Y3)�/�(IE*-)W...�/�(IE*-)B...
Struktura�oznake�naprave

1) električno prevoden prah

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

Tip naprave 
izvedba�IEC EU NB

skupina/
kategorija/
G�(plin)�ali�
D�(prah)

Vrsta�zaščite�pred�vžigi,�temperaturni�razred,�
raven�zaščite�naprave

(IE
*-
)K
...
�5
6�
do

�4
00
�

(IE
*-
)W

...
�6
3�
do

�4
00

(IE
*-
)B
...
�8
0�
do

�4
00

(IE
*-
)K
8.
.�6
3�
do

�4
50
…
�(Y

2,
�Y
3)

0637  II 2G
Ex db IIC T3…T6 oz. Ex db IIC T3…T6 Gb ali
Ex d IIC T3…T6 oz. Ex d IIC T3…T6 Gb 

0637  II 2G
Ex db eb IIC T3…T6 oz. Ex db eb IIC T3…T6 Gb ali
Ex de IIC T3…T6 oz. Ex de IIC T3…T6 Gb

0637  II 2G
Ex db IIB+H2 T3…T6 oz. Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb ali
Ex d IIB+H2 T3…T6 oz. Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb

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

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

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

 II 3D Ex tc IIIB TX°C Dc oz. 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 oz. Ex db IIC T3…T6 Gb ali
Ex d IIC T3…T6 oz. Ex d IIC T3…T6 Gb 
ali po izbiri Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIC T3…T6 oz. Ex db eb IIC T3…T6 Gb ali
Ex de IIC T3…T6 oz. Ex de IIC T3…T6 Gb
ali po izbiri Ex tb IIIC T200 °C - T85°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db IIB+H2 T3…T6 oz. Ex db IIB+H2 T3…T6 Gb ali
Ex d IIB+H2 T3…T6 oz. Ex d IIB+H2 T3…T6 Gb 
ali po izbiri Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex db eb IIB+H2 T3…T6 oz. Ex db eb IIB+H2 T3…T6 Gb ali
Ex de IIB+H2 T3…T6 oz. Ex de IIB+H2 T3…T6 Gb
ali po izbiri Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 2D

Ex eb IIC T1/T2, T3 oz. T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 oz. T4)
ali po izbiri Ex tb IIIC TX°C Db

0637
 II 2G

 II 3D

Ex eb IIC T1/T2, T3 oz. T4 Gb (Ex e IIC T1/T2, T3 oz. T4 Gc)
ali po izbiri Ex tc IIIB TX°C Dc oz. Ex tc IIIC TX°C Dc1)

0637
 II 2D

 II 3G

Ex tb IIIC TX°C Db ali po izbiri
Ex ec IIC T2, T3 oz. T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 oz. T4 Gc)

 II 3G

 II 3D

Ex ec IIC T2, T3 oz. T4 Gc (Ex nA IIC T2, T3 oz. T4 Gc)
ali po izbiri Ex tc IIIB TX°C Dc oz. Ex tc IIIC TX°C Dc1)
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Fax +49 351 208-1108
E-mail: high-voltage@vem-group.com 
Drive systems department
Fon +49 351 208-1154
Fax +49 351 208-1185
E-mail: drive-systems@vem-group.com

 

VEM Service
Fon +49 351 208-3237
Fax +49 351 208-1108
E-mail: service@vem-group.com
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