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Tyyppimerkintä:

KP./KPE./K1../K2../KU../KV../K4../K8..
BP./BPE./B1../B2../BU../BV../BE../BR.
WE../W2../W4../WU../G1../G2../GS1..
YP./YPE./Y1../Y2../YE../YU..
S(R)../SG../SP./SPE./S1../S8..
CP./CPE./C1../R1../R2../RE..
AR./A1../A2../AU../AV../AE..

Direktiiviä 2005/32/EY ja asetusta 640/2009 vastaavat moottorit saavat ennen sarjanimikkeen antamista merkinnän
IEx, jolloin x = 1, 2, 3, 4 (standardin EN 60034-30 mukaan). (Esimerkiksi IE3-W41R 132 S4).

1. Yleistä
Täydentävät asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet on 
huomioitava seuraavilla moottorisarjoilla:
– Räjähdysturvalliset vaihtovirta-induktiomoottorit  

(suojausluokat “eb”, “ec”, “tb”, “tc”)
– Jarrumoottorit
– Savunpoistomoottorit
– Vaihtovirtainduktiomoottorit, joissa on pienjännitteen 

häkkikäämi kotelointiluokka IP 57S
– Vesijäähdytetyt vaihtovirtainduktiomoottorit, joissa on 

pienjännitteen häkkikäämi
– Yksivaiheinduktiomoottorit oikosululla
– Kestomagneettisynkronimoottori taajuusmuuttajakäy-

tössä
– Reluktanssimoottorit
– Ulkoiset puhallinyksiköt, ulkoisesti tuuletetut moottorit 

Välttääksesi moottorien ja kuljetettavien laitteiden vau-
rioitumista, noudata käyttöohjeita ja mahdollisia niiden 
lisäyksiä. Erityisesti on vaarojen välttämiseksi nouda-
tettava tarkasti turvaohjeita, jotka on liitetty mukaan 
erillisenä ohjeena. 
Luettavuuden säilyttämiseksi käyttö- ja huolto-ohje ei 
voi sisältää tarkkoja tietoja mahdollisilta erikoiskäyttö-
alueilta ja erikoisia vaatimuksia sisältäviltä alueilta, joten 
koneen haltijan on ryhdyttävä asennuksessa vastaaviin 
suojatoimenpiteisiin. 

1.2. Pätevöity henkilökunta
Moottorit saa asentaa, käyttöönottaa ja moottoreita 
käyttää vain ammattihenkilökunta, joka omaa ammatil-
lisen koulutuksen, kokemuksen ja perehtymisen perus-
teella riittävät tiedot seuraavista seikoista:

– turvallisuusmääräykset,
– tapaturmantorjuntamääräykset,
– tekniikan ohjesäännöt ja hyväksytyt säännöt  
   (esim. VDE-määräykset, standardit).

Ammattihenkilökunnan täytyy voida arvioida heille 
luovutettuja tehtäviä, tunnistaa ja ehkäistä mahdollisia 
vaaroja. Ammattihenkilökunnan täytyy olla laitteiston tur-
vallisuuden vastuuhenkilön tarvittaviin töihin ja tehtäviin 
valtuuttamaa.

1.3. Tarkoituksenmukainen käyttö
Tämä moottori on hyväksytty vain valmistajan luettelos-
sa ja siihen kuuluvassa teknisessä dokumentaatiossa 

tarkoitettuun käyttötarkoitukseen. Muu tai tästä poikkea-
va käyttö katsotaan ei-tarkoituksenmukaiseksi. Tähän 
kuuluu myös kaikkien tähän kuuluvien tuotejulkaisujen 
huomioiminen. Moottorin muutokset eivät ole sallittuja. 
Vierastuotteet ja -komponentit, joita käytetään yhdessä 
moottorin kanssa, edellyttävät valmistajan suositusta tai 
hyväksyntää.

1.4. Vastuun raukeaminen
Valmistaja ei voi valvoa tämän ohjeen noudattamista, 
eikä myöskään sähkömoottorin asennuksen, käytön, 
käyttötarkoituksen ja huollon olosuhteita ja menetelmiä. 
Asennuksen epäasianmukainen suorittaminen voi 
johtaa aineellisiin vahinkoihin ja siten vaarantaa ihmisiä. 
Tästä syystä emme vastaa menetyksistä, vahingoista 
tai kustannuksista, jotka johtuvat virheellisestä asen-
nuksesta, epäasianmukaisesta käytöstä sekä väärästä 
käyttötarkoituksesta ja huollosta tai ovat jollakin tavalla 
sen kanssa yhteydessä. Me pyrimme parantamaan tuot-
teitamme jatkuvasti. Tästä syystä pidätämme oikeuden 
tuotetta, teknisiä tietoja tai asennus-, käyttö- ja huolto- 
ohjetta koskeviin muutoksiin ilman edeltävää ilmoitusta. 
Mallit, tekniset tiedot ja kuvat ovat sitovia aina vasta 
toimittajan tehtaan kirjallisen vahvistuksen jälkeen.

1.5. EU-moottorisuunnitteluasetus (EY) nro. 640/2009
Euroopan komission asetus (EY) nro. 640/2009 säh-
kömoottorien käytöstä on tullut voimaan heinäkuussa 
2011. Tämä asetus säätelee 2-, 4- ja 6-napaisten 
pienjännite-vaihtovirtainduktiomoottorien ympäristö-
suunnitteluvaatimukset tehoalueella 0,75 kW – 375 kW.

Yksittäiset ympäristösuunnittelun vaatimukset tulevat 
voimaan seuraavan aikataulun mukaisesti: 
– Alkaen 16.6.2011 moottorien on täytettävä vähintään 

asetuksen liitteen I kohdassa 1 määritellyt IE2-tehok-
kuustasot. 

– Alkaen 1.1.2015 on nimellisteholtaan 7,5 – 375 kW 
moottoreiden täytettävä vähintään asetuksen liitteen I 
kohdassa 1 määritellyt IE3-tehokkuustasot, tai täytet-
tävä liitteen I kohdan 1 määrittelemät IE2-tehokkuus-
tasot ja oltava varustettu nopeussäätimellä. 

– Alkaen 1.1.2017 on kaikkien nimellisteholtaan  
0,75 – 375 kW moottoreiden täytettävä vähintään 
asetuksen liitteen I kohdassa 1 määritellyt IE3-
tehokkuustasot, tai täytettävä liitteen I kohdan 1 
määrittelemät IE2-tehokkuustasot ja oltava varustettu 
nopeussäätimellä. 
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Asetuksen mukaisesti voidaan siten käyttää joko IE3-
moottoria (kiinteä tai muuttuva nopeus) tai IE2-moottoria 
yhdessä nopeussäätimen kanssa. EU-asetuksen 
vaatimusten noudattaminen on käyttäjän vastuulla. 
Moottorin valmistaja liittää moottoriin kyseisen 
tunnisteen.
Yksityiskohtaiset soveltamisalatiedot ja poikkeukset 
erikoismalleille on mainittu asetuksessa (EY) nro. 
640/2009 ja asetuksessa (EY) nro. 4/2014.
 

2. Kuvaus
Moottorit ovat standardien IEC 34-1, EN 60034-1 sekä 
muiden sovellettavien eurooppalaisten standardien mu-
kaisia. Toimitus erikoisten määräysten mukaisesti (esim. 
luokitusmääräykset, räjähdyssuojausmääräykset) 
on mahdollista. 
Toimituksen sisältö on kyseisen sopimusvahvistuksen 
mukainen

3. Höytysuhde
Hyötysuhde lasketaan standardin EN 60034-2-1 mää-
räyksien mukaan. 1 kW pienimmillä moottoreilla käyte-
tään suoraa mittausta. Tämän menetelmän mittauksen 
epätarkkuus luokitellaan "pieneksi". Yli 1 kW mootto-
reilla käytetään erillishäviömenetelmää. Tällöin lisähä-
viöt lasketaan magneettisista hystereeseistä. Tämän 
menetelmän mittauksen epätarkkuus luokitellaan myös 
"pieneksi". Energiansäästömoottorien tehokilpi sisältää 
tiedot hyötysuhteesta ja hyötysuhdeluokasta standardin 
EN 60034-30 mukaan.

4. Suojausluokka
Moottoreiden suojausluokka on ilmoitettu niiden tyyppi-
kilvessä, moottoreihin asennettujen lisälaitteiden suo-
jausluokka voi olla kuitenkin toinen kuin itse moottorin, 
mikä on otettava huomioon moottoreita asennettaessa. 
Kun moottorit asennetaan ulkoilmaan (suojausluokka ≥ 
IP 44), on huolehdittava siitä, että ne suojataan välittö-
miltä sään vaikutuksilta (tuulettimen jäätyminen vesi-, 
lumi- ja jääsateen välittömästä vaikutuksesta).

5. Rakennemallit
Moottoreiden rakennemalli on ilmoitettu tyyppikilvessä. 
Moottorin käyttö ohjeesta poikkeavasti on sallittu vain 
valmistajan luvalla ja mahdolliset rakennemuutokset 
ovat sallittuja vain valmistajan ohjeiden mukaan. Lait-
teenhaltijan täytyy huolehtia siitä, että erityisesti mal-
leissa, joissa akseli on pystysuorassa, tuuletinkotelon 
sisään ei voi pudota mitään asiaankuulumatonta.

6. Kuljetus ja varastointi
Moottoreita tulee säilyttää mahdollisuuksien mukaan 
vain suljetussa, kuivassa tilassa. Niiden säilytys ulkoil-
ma-alueella on sallittua vain lyhytaikaisesti, jolloin ne on 
suojattava kaikilta vahingollisilta ympäristövaikutuksilta.
Samoin on varmistettava, että ne eivät voi vaurioitua 
mekaanisesti. Moottoreita ei saa kuljettaa eikä varastoi-
da tuuletinkotelo alaspäin. Siirtämisessä on käytettävä 
moottoreiden nostolenkkejä soveltuvia kiinnitysvälineitä.
Nostolenkit on tarkoitettu vain itse moottoreiden nos-
tamiseen ilman asennettuja lisäosia kuten pohjalevyjä, 
vaihteistoja jne. Jos nostolenkit poistetaan asennuksen 
päätteeksi, niiden kiinnitysreiät on suljettava koneen ko-
telointiluokan vaatimalla tavalla. Jos varastointiaika on 
pitempi, tulisi ympäristö olla vähän värähtelevä varastoi-

misesta aiheutuvien seisontavaurioiden välttämiseksi. 
Yli 12 kuukautta kestävän varastointiajan jälkeen on 
tarkastettava rasvataso ennen käyttöönottoa.

7. Kuljetusvarmistimen irrottaminen
Kuljetusvarmistimella varustetuissa moottoreissa 
(rullalaakerissa) kuljetusvarmistimen kiinnittimenä 
toimiva kuusioruuvi on avattava ja otettava pois kulje-
tusvarmistimen kanssa. Tämän jälkeen laakerinkanteen 
on ruuvattava liitäntäkotelossa olevaan pussiin pakattu 
laakerinkannen ruuvi. Moottoriversiosta riippuen pus-
sissa voi olla mukana jousirengas, joka on työnnettävä 
laakerinkannen ruuville ennen ruuvin kiinnittämistä. 
Kuljetusvarmistuksen poistamisen jälkeen on estettävä 
roottorin mikroliikkeet sopvilla toimenpiteilla (seisonta-
vaurioiden vaara).

Kuljetusvarmistin on tarkoitettu vain kul-
jetusta varten! Sitä ei saa käyttää nostami-
seen!

8. Pystytys ja asennus
Koska sähkomoottoreiden pintalämpötila voi 
nousta yli 100 °C, on moottori asennettava 
niin, että pintakosketus ei ole mahdollista. 
Pinnoille ei saa myöskään asentaa lämpötila-
herkkiä osia eivätkä nämä saa joutua pinnan 
kanssa kosketukseen.

Rakennetyyppeissä IM B14 ja IM B34 on huomioittava, 
että alemmassa taulukossa ilmoitettua kierteityssyvyyttä 
ei ylitetä (moottorin käämi vioittuu!).
Tuuletusaukot on pidettävä vapaina ja mittapiirustuksis-
sa ilmoitettuja vähimmäisetäisyyksiä on noudatettava, 
niin että jäähdytysilma pystyy virtaamaan esteittä. Asen-
nus on suoritettava siten, että ulos puhallettu lämmen-
nyt jäähdytysilma ei imeydy takaisin moottoriin.
Ylöspäin osoittavassa akselin päässä on käyttäjänpuo-
lelta estettävä nesteen pääseminen akselia pitkin!

Akselinpäässä oleva sovituskiilan suoja-
hylsy on tarkoitettu varmistukseksi vain 
kuljetuksen ja varastoinnin ajaksi. Moottoria 
ei saa missään tapauksessa ottaa käyttöön 
tai koekäyttää, jos sovituskiilan varmistime-
na on vain tämä akselinsuojahylsy, koska 
sovituskiila voi sinkoutua irti.

Voimansiirtoelementtien (kuten kytkimen, pienen käyt-
törattaan tai hihnapyörän) kiinnityksessä on käytettävä 
soveltuvia pakotuslaitteita tai paikalleen pakotettava 
osa on lämmitettävä. Pakotusta varten akselinpäissä on 
keskitysosat, joissa on DIN 332 -standardin, osa 2, mu-
kaiset kierrereiät. Voimansiirtoelementtien kiinnittäminen 
akselille lyömällä on kielletty, koska akseli, laakerit ja 
muut moottorin osat voivat vaurioitua.
Kaikki akselinpäähän kiinnitettävät elementit on tasa-
painotettava huolella dynaamisesti moottorin tasapai-
notusjärjestelmän mukaisesti (kokonaiset sovituskiilat 
tai puolikkaat). Moottoreiden roottorit on tasapainotettu 
sovituskiilan puolikkaalla, mikä on ilmoitettu tehokil-
vessä moottorinumeron perässä olevalla H-kirjaimella. 
Moottorit, joissa moottorinumeron perässä on kirjain F, 
on tasapainotettu kokonaisella sovituskiilalla. Moottorit 
on asennettava mahdollisimman värinättömästi. Erikoi-
sen värinättömien moottorimallien kohdalla on otettava 
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huomioon erikoisohjeet. Laitteenhaltijan on huolehditta-
va asennuksen päätyttyä liikkuvien osien suojauksesta 
ja käyttöturvallisuudesta.
Jos moottori kytketään suoraan käytettävään konee-
seen, suuntaus on suoritettava erityisen tarkasti. Kum-
mankin koneen akseleiden täytyy olla yhdensuuntaisia. 
Akseleiden korkeus on tasattava asettamalla käytettä-
vään koneeseen tarpeellinen määrä asennuslevyjä.
Hihnakäytöt rasittavat moottoria suhteellisen suuril-
la radiaalivoimilla. Hihnakäyttöjen mitoituksessa on 
määräysten ja hihnanvalmistajan laskentaohjelmien 
lisäksi otettava huomioon, että moottorin akselinpäässä 
ei ylitetä ilmoittamaamme hihnavedon ja esijännityksen 
aiheuttamaa suurinta sallittua radiaalivoimaa. Asennuk-
sen yhteydessä erityisesti hihnan esijännitys on sää-
dettävä tarkasti hihnanvalmistajan antamien ohjeiden 
mukaan.

Sylinterirullalaakereita (”vahvistettu laakerointi”, VL) 
käytettäessä voidaan ottaa vastaan suhteellisen suuria 
radiaalivoimia tai massoja moottorin akselin päässä. 
Pienin säteittäisvoima akselin päässä tulee olla nel-
jännes sallitusta radiaalivoimasta. Sallittu akselin pään 
kuormitus tulisi ottaa huomioon. Tiedot voidaan ottaa 
taulukoista ja kaavioista rakenteellisten valintojen 
tiedoista.

Pienimmän radiaalivoiman alitus voi johtaa 
muutaman tunnin sisällä laakerivaurioihin. 
Testiajoja kuormittamattomassa tilassa saa 
tapahtua vain lyhytaikaisesti.

Taulukossa lueteltujen laippatyyppien kierteitetyt reiät 
ovat läpimenoreikiä. (Rakennetyyppi IMB14, IMB34)
Jotta vältyttäisiin moottorin käämityksen vyyhdenpään 
vaurioilta, on noudatettava seuraavan taulukon mu-
kaisia suurimpia sallittuja kierteityssyvyyksiä.

Mikäli käytetään rakennetyyppiä IMB34 olevaa 
moottoria ilman laippa-asennusta, käyttäjän on 
turvattava suojaustaso soveltuvin toimenpitein 
läpimenorei’illä.

Laippatyyppi 
EN 50347 
mukaan

Vanha  
laippatyyppi  
DIN 42948
mukaan

Kierteityssy-
vyys mm:nä

FT65 C80 6,5

FT75 C90 8

FT85 C105 8,5

FT100 C120 8

FT115 C140 10

FT130 C160 10

FT165 C200 12

FT215 C250 12

9. Eristystarkastus ja rasvan/laakerien vaihto
Ensimmäisen käyttöönottokerran yhteydessä ja erityisesti 

pitemmän varastoinnin jälkeen on mitattava 
käämityksen eristysresistanssi maata vastaan ja 
vaiheiden väliltä. Testaa eristysresistanssi mitoi-
tusjännitteellä, jonka on oltava vähintään 500 V.

Liittimissä esiintyy mittausten aikana ja heti 
mittausten jälkeen vaarallisia jännitteitä, eli liittimiä 
ei saa missään tapauksessa koskettaa ja eristysmit-
tarin käyttöohjetta on noudatettava tarkasti!

Riippuen nimellisjännitteestä UN on noudatettava 
seuraavia vähimmäisarvoja, kun käämityksen lämpötila 
on 25 °C:

Jos vähimmäisarvot alitetaan, käämitys on kuivattava 
asianmukaisesti, kunnes eristysresistanssi vastaa 
vaadittua arvoa.
Laakerirasva on tarkastettava ennen moottorin käyt-
töönottoa silmämääräisesti pitemmän varastointiajan 
jälkeen ja vaihdettava, jos siinä näkyy kovettumia tai 
muita poikkeavuuksia. Jos moottorit otetaan käyttöön 
vasta yli kolmen vuoden kuluttua niiden toimituksesta, 
laakerirasva on aina vaihdettava. Moottoreissa, joissa 
on peitetyt tai tiivistetyt laakerit, laakerit on vaihdettava 
samantyyppisiin uusiin laakereihin neljän vuoden varas-
tointiajan jälkeen.

10. Moottoriliitäntä
Alan ammattilaisen on liitettävä moottori 
voimassa olevien turvallisuusmääräyksien 
mukaan. Saksan ulkopuolella on noudatetta-
va vastaavia maan määräyksiä. On noudatet-
tava ehdottomasti tyyppikilven tietoja!

Moottorien liittämisessä on huolehdittava erityisesti siitä, 
että liitännät liitäntäkotelossa tehdään huolellisesti. Lii-
tosruuvien mutterit on kiristettävä ilman voimankäyttöä.
Ennen verkon syöttökaapeleiden liittämistä on tarvitta-
essa kiristettävä olemassa olevat moottoriliitännät.

Nimellisteho  
PN kW:ssä

Eristysvastus  
nimellisjännitteen
nähden kΩ/V:ssa

1 < PN ≤ 10 6,3

10 < PN ≤ 100 4

100 < PN 2,5
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11. Käyttöönotto
Mitään töitä saa suorittaa vain, kun moottorista on 
katkaistu virta. Asennus on suoritettava asianmukaisten 
määräysten mukaisesti asianmukaisesti koulutettujen 
asiantuntijoiden toimesta.
Ensin on verrattava sähköverkon ominaisuuksia (jännite 
ja taajuus) moottorin tyyppikilven tietoihin. Liitäntäkaa-
peleiden mitat on sovitettava moottorin nimellisvirtoihin.
Moottorin liitäntäpisteiden nimitykset vastaavat stan-
dardia EN 60034-8 (VDE 0530 osa 8). Kohdassa 24. 
Kolmivaihemoottorien kytkentäkaaviot nämä ohjeet 
sisältävät yleisimmät kolmivaihemoottoreiden kytkentä-
kaaviot, joiden mukaan kytkennät tehdään. Muissa ver-
sioissa on mukana erityiset piirikaaviot, jotka on liimattu 
liitäntäkotelon kanteen tai suljettu liitäntäkoteloon. Lisä- 
ja suojalaitteiden (esim. lisälämmityksen) asentamista 
varten voi käytössä olla lisäliitäntäkotelo, jota koskevat 
samat määräykset kuin pääliitäntäkoteloa.  

Moottoreita on käytettävä ylivirtasuojan kanssa mootto-
rin nimellisarvon (≈1,05 kertaa nimellisvirta) mukaisesti. 
Muussa tapauksessa käämien takuu mitätöityy. Ennen 
ensimmäistä kytkentää on suositeltavaa tarkistaa eris-
tysvastus käämityksen ja maan välillä sekä vaiheiden 
välillä (ks. kohta 9). Pitkäaikaisen varastoinnin jälkeen 
on tärkeää mitata eristysresistanssi. Ennen käytettävän 
laitteen kytkemistä tarkista moottorin pyörimissuunta, 
jotta vältät käytettävän laitteen vioittumisen. Kytkettäes-
sä verkkojohtimen vaiheet L1, L2, L3 järjestyksessä U, 
V, W pyörii moottori oikeakätisesti (käytön puoleisesta 
akselin päästä DE katsottuna). Vaihtamalla kaksi liitän-
tää keskenään (esim. L1, L2, L3 = V, U, W) moottori 
pyörii vasenkätisesti. Vain yhdelle pyörimissuunnalle 
tarkoitetuissa koneissa on määrätty pyörimissuunta 
merkitty koneeseen suuntanuolilla. 

Liitäntäkotelon
tyyppi

Liitinlevy Mitoitusvirta
[A]

Liitoskierre Vääntömomentti
[Nm]

KA 05 K1M4 30 M4 1,8 ± 0,2

KA 05-13 K1M4 30 M4 1,8 ± 0,2

KA 05-13 K1M5 30 M5 2,4 ± 0,2

KA 25 A SB 5 25 M5 2,5 ± 0,5

KA 25 A SS SB 5 25 M5 2,5 ± 0,5

K 63/25 A SB 5 25 M5 2,5 ± 0,5

KK 63 A SB 6 63 M6 4 ± 1

KK 100 A SB 8 100 M8 7,5 ± 1,5

KK 200/100 A SB 8 100 M8 7,5 ± 1,5

KK 200 A SB 10 200 M10 12,5 ± 2,5

KK 400 A SB 12 400 M12 20 ± 4

KK 400 B KM 12 400 M12 20 ± 4

KK 400 B KM 16 630 M16 30 ± 4

KK 630 A KLP 630-16 630 M16 30 ± 4

KK 630 A KLP 630-20 630 M20 30 ± 4

KK 1000 A KLSO 1000 1000 Virtakisko -

Liitäntäkotelojen yleiskuva
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Kiinnityslevyjen sallitut kiristysmomentit löytyvät seuraa-
vasta taulukosta:

Tyyppi Rakenne-
muoto

Laakerikilpi Kiintolaakerin
kansi

Liitäntäkotelo

W.2. ja
KPE. ja

K21.

W.1. ja
KP. ja
K20.

DS NS DS NS tai  
sovitin Kansi

Ruuvit/ruuvin vääntömomentti MA

63… 56…

kaikki

M 4
2,0 Nm

M 4
2,0 Nm

M 4
1,5 Nm

(kun W.., 
K..

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 M 4

2,0 Nm
B5, B14 M 8

15,0 Nm

Kierteen Ø M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20

Laakerikilvet - - 25 45 75 170 275

Laakerin kannet 5 8 15 20 20 - -

Liitäntäkotelo - 4 7,5 12,5 - 20 -

Ennen liitäntäkotelon sulkemista on ehdottomasti 
tarkastettava, että
– liitäntä on suoritettu liitäntäkaavion mukaisesti
– kaikki liitäntäkotelon liitännät on kiristetty lujalle ja
– kaikkia välyksia koskevia vähimmäisarvoja noudateta-

an (yli 8 mm 500 V:iin asti, yli 10 mm 750 V:iin asti, yli 
14 mm 1000 V:iin asti)

– liitäntäkotelon sisäosa on puhdas eikä siellä ole 
mitään asiaankuulumatonta

– vapaaksi jäävät johtojen läpiviennit on suljettava 
pitävästi sulkuruuvilla, joka varustetaan tiivisteellä

– liitäntäkotelon kannen tiiviste on puhdas ja liimattu 
lujasti kiinni ja että kaikki tiivistyspinnat ovat asianmu-
kaisessa kunnossa, jotta suojausluokan vaatimukset 
tulevat varmasti täytetyiksi.

Ennen kuin moottori kytketään päälle, on tarkastettava, 
että kaikki turvallisuusohjeiden vaatimukset täytetään, 
että kone on asennettu ja suunnattu asianmukaisesti ja 
että kaikki kiinnitysosat ja maadoitus

liitännät on kiristetty tiukasti kiinni, että apu- ja lisälait-
teet toimivat ja on liitetty asianmukaisesti ja mahdollinen 
toisen akselinpään sovituskiila on varmistettu siten, ettei 
se voi sinkoutua irti.
Moottori on käynnistettävä mahdollisuuksien mukaan 
kuormittamattomana. Kun moottori käy tasaisesti ja 
ilman epätavallisia ääniä, moottoria voidaan kuormittaa 
työkoneella. Käyttöönoton yhteydessä on hyvä tarkkailla 
ottovirtoja moottorin ollessa työkoneensa kuormittama-
na, jotta mahdollinen ylikuormittuminen ja verkonpuolei-
set epäsymmetriat havaitaan heti.
Käynnistimen täytyy olla päälle kytkettäessä aina käyn-
nistysasennossa. Liukurengasroottoreilla varustetuissa 
moottoreissa on kiinnitettävä huomiota, että harjat toimi-
vat moitteettomasti. Harjat eivät saa koskaan kipinöidä. 
Turvallisuusohjeita on noudatettava sekä moottorin 
ollessa käynnissä että myös sitä sammutettaessa.
Lisälaitteille, kuten anturit, jarrut jne., pätevät valmistaji-
en kulloisetkin käyttö- ja huolto-ohjeet.

Liitäntäkotelon, laakerikilpien ja laakerin kansien ruuvien kiristysmomentit 
Sarjat W.. ja K.. 56 – 132T 

Liitäntäkotelon, laakerikilpien ja laakerin kansien ruuvien vääntömomentit  
Valmistussarja W.., K.. 112 – 355



7603.2019 68238 01 68238 0103.2019

12.1 Huolto
Huoltoa aloitettaessa moottori on kytkettävä vapaaksi 
ja varmistettava siten, että sitä ei ole mahdollista kytkeä 
uudelleen päälle, sekä tarkistettava, että missään jänni-
telähteeseen kytketyssä osassa ei ole jännitettä.
Jos moottori erotetaan huoltotöiden ajaksi sähköverkos-
ta, on kiinnitettävä erityisesti huomiota, että mahdolliset 
apuvirtapiirit, esim. seisontalämmitykset, ulkopuoliset 
tuulettimet, jarrut jne. erotetaan myös sähköverkosta.
Jos moottori täytyy purkaa huoltotöiden vuoksi, keski-
tysreunoista on poistettava tiivistysmassa ja kokoon-
pantaessa moottori on tiivistettävä uudelleen soveltu-

valla moottorintiivistysmassalla. Asennetut kupariset 
tiivistysaluslevyt on asennettava ehdottomasti takaisin 
paikalleen.
 
Huolelliset ja säännölliset huollot, kontrollit ja tarkastuk-
set ovat tarpeen, jotta tunnistetaan ja korjataan mah-
dolliset häiriöt ajoissa ennen kuin seurantavahinkoja 
pystyy muodostumaan. Koska käyttöolosuhteet eivät 
ole tarkasti määriteltävissä, voidaan mainita vain yleisiä 
määräaikoja, edellyttäen että käyttö sujuu häiriöttömästi. 
Määräaikoja on aina sovellettava paikallisiin olosuhtei-
siin (likaantuminen, kuormitus jne.).

Mitä on tehtävä? Aikaväli Määräajat

Ensimmäinen tarkastus N. 500 käyttötunnin jälkeen Viimeistään puolen vuoden jälkeen

Ilmateiden ja moottorin
pinnan tarkastus

Paikallisesta likaantumisasteesta
riippuen

Jälkivoitelu (optio) Katso tyyppi- tai voitelukilpi

Päätarkastus N. 10 000 käyttötunnin jälkeen Kerran vuodessa

Lauhdeveden tyhjennys Ilmasto-olosuhteista riippuen

12.2 Tarkastukset
12.2.1 Ensitarkastus
Ohjeiden mukaan tulee noin 500 käyttötunnin jälkeen, 
mutta viimeistään puolen vuoden kuluttua, suorittaa 
moottorille ensitarkastus.
Seuraavat tarkastukset tulee suorittaa koneen ollessa 
pysähdyksissä:
a) Alustan tarkistus. Mitään repeämiä tai muita vaurioita, 

kuten painumia tai vastaavanlaisia, ei saa esiintyä. 

Seuraavat tarkastukset tulee suorittaa käyvällä moot-
torilla:
a) Sähköisten ominaisuuksien tarkistus.
b) Laakerilämpötilojen tarkistus. On selvitettävä, ylitty-

vätkö sallitut laakerilämpötilat moottoria käytettäessä.
c) Käyntiäänten tarkistus. Moottoria käyttäen tarkiste-

taan ääntä tarkkailemalla, onko moottorin hiljaisessa 
käynnissä tapahtunut huonontumista.

Jos tarkastuksessa havaitaan poikkeamia käyttö- ja 
huolto-ohjeissa annettuihin arvoihin tai muita vikoja tai 
puutteita, ne on heti korjattava.

12.2.2 Päätarkastus
Ohjeiden mukaisesti tulee moottorissa suorittaa päätar-
kastus kerran vuosittain n. 10 000 käyttötunnin jälkeen. 
Seuraavat tarkastukset suoritetaan koneen ollessa 
pysähdyksissä:
a) Alustan tarkistus. Mitään repeämiä tai muita vaurioi-

ta, kuten painumia tai vastaavanlaisia, ei saa esiintyä.
b) Moottorin kohdistuksen tarkistus. Moottorin kohdis-

tuksen tulee olla annettujen toleranssien sisällä.
c) Kiinnitysruuvien tarkistus. Kaikkien ruuvien, joita 

käytetään mekaanisten ja sähköisten liitosten kiinnit-
tämiseen, tulee olla kiristetty tiukkaan (katso myös 
taulukko Kiristysmomentit ruuveille Käyttö- ja huolto-
ohjeen kohdasta 11. Käyttöönotto).

d) Johtimien ja eristysmateriaalin tarkistus. Tarkistuk-
sessa selvitetään, ovatko johtimet ja käytetyt eris-
tysmateriaalit asianmukaisessa kunnossa. Niissä ei 
saa esiintyä mitään värjäytymiä tai mitään palojälkiä, 
eivätkä ne saa olla murtuneita, repeytyneitä tai muul-
la tavalla viallisia.

e) Eristysvastuksen tarkistaminen. Käämin eristys-
vastuksen tulee olla kontrolloitu. On noudatettava 
Käyttö- ja huolto-ohjeen (kohta 9) ohjeita.

f) Moottorin rasvan laadun ja laakeroinnin mukaisesti 
voi 10 000 käyttötunnin jälkeen olla tarpeellista myös 
vierintälaakerin rasvan vaihto (katso myös Käyttö- ja 
huolto-ohjeen kohta 13. Laakerit ja voitelu). Muutoin 
tulee noudattaa tarpeellisia voiteluvälejä vierintälaa-
kereille erillään, koska niiden tarkastusaikavälit ovat 
erilaisia.

Seuraavat tarkastukset tulee suorittaa käyvällä moot-
torilla:
a) Sähköisten ominaisuuksien tarkistus.
b) Laakerilämpötilojen tarkistus. On selvitettävä, ylitty-

vätkö sallitut laakerilämpötilat moottoria käytettäessä.
c) Käyntiäänten tarkistus. Moottoria käyttäen tarkiste-

taan ääntä tarkkailemalla, onko moottorin hiljaisessa 
käynnissä tapahtunut huonontumista.

Jos tarkastuksessa havaitaan poikkeamia käyttö- ja 
huolto-ohjeissa annettuihin arvoihin tai muita vikoja tai 
puutteita, ne on heti korjattava.

13. Laakerit ja voitelu
Standardimallisten moottorien vierintälaakerit rasva- 
taan jo tehtaalla (tai kyseessä on suljetut laakerit, ne 
rasvaa laakerin valmistaja). Laakerirasva täyttää  
DIN 51852 -standardin vaatimukset, vrt. seuraava 
taulukko.
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VEM motors GmbH:

Moottorimalli Voitelurasvan  
nimike

DIN 51825:n
mukainen nimike

Lämpötila- 
alue °C:na

Lämpöluokka F
Lämpöluokkaa H hyödynnetään F:n mukaisesti
Standardi, TII, AS, NS, VL, LL  
Laivatoteutus (SS)
Savunpoiston toteutus

Asonic GHY 72 KE2R-40 -40 – +180

matalille lämpötiloille Asonic GLY 32 KPE2N-50 -50 – +140

korkeille lämpötiloille, Lämpöluokkaa H hyö-
dynnetään H:n mukaisesti,
Rullakäyntimoottorit ARB, ARC 
Savunpoiston toteutus 

Berutox FH 28 KN KHC1R-30 -30 – +180

Voimalaitostoteutus
Moottorit VIK:n mukaan jälkivoitelulla High-LUB LM 3 EP KP3N-30 -30 – +140

hyvin korkeille ympäristölämpötiloille Barrierta L55/3 - -25 – + 260

Asiakkaan toivoma yhteydenoton jälkeen VEM-rakenteen kanssa

Moottorin
malli

Voitelurasvan  
nimike

Nimike
standardin  

DIN 51825 mukaan

Lämpötila-alue 
°C:na

Lämpöluokka F                              
Lämpöluokka H–F käytössä
Standardi
Meriversio 

Asonic GLY 32 KEHC2N-50 -50 – +140

alhaisille lämpötiloille Isoflex PDL 300 A KE1/2G-70 -70 – +110

korkeille lämpötiloille
Lämpöluokka H–H käytössä,
Savukaasujen poistoversiot
Kuljetinversiot

Klüberquiet 
BHQ 72-102 KE2/3R-40 -40 – +180

erittäin korkeille ympäristön lämpötiloille Barrierta L55/3 - -25 – +260

Asiakkaan toivoma yhteydenoton jälkeen VEM-rakenteen kanssa

VEM motors Thurm GmbH:

Rasvan laatu normaaleissa käyttöolosuhteissa ja tavan-
omaisissa ympäristöolosuhteissa mahdollistaa moottorin 
toiminnan noin 10 000 käyttötunnin ajan kaksinapaisessa 
ja 20 000 tunnin ajan useampinapaisissa laitteistoissa 
ilman laakerirasvan uusimista, ellei muuta ole ilmoitettu. 
Rasvan määrä on kuitenkin tarkistettava ajoittain jo 
ennen tätä määräaikaa. Käyttötunneista riippumatta 
kestovoideltujen laakereiden laakeri tai rasva on vaihdet-
tava 4 vuoden välein johtuen rasvan voitelukyvyn heiken-
tymisestä. Määrättyä käyttötuntimäärää sovelletaan vain 
silloin, kun laite toimii nimellisnopeudellaan. 
Käytettäessä taajuusmuuttajaa on ilmoitettuja voitelu-
välejä lyhennettävä n. 25 % moottorin suuremmasta 
kuumenemisesta johtuen. Jos nimellisnopeus ylittyy, kun 
moottoria käytetään taajuusmuuttajalla, voitelujakso lyhe-
nee noin käänteisessä suhteessa nopeuden kasvuun. 
Laakereille, joissa on uudelleenvoitelulaite, on rasvaus 
suoritettava moottorin käydessä rasvanipan kautta asi-
anomaisen moottorin määrätyn rasvamäärän mukaisesti. 
Voiteluvälit on esitetty seuraavassa taulukossa.

Ennen uudelleenvoitelua laakerit on puhdistettava 
perusteellisesti sopivilla liuottimilla. Voitelussa on käytet-
tävä saman tyyppistä rasvaa. Vaihtoehtoisesti voidaan 
käyttää valmistajan määrittämiä, korvaavia tyyppejä. 
On tärkeää varmistaa, että vapaasta tilasta täytetään 
rasvalla vain noin 2/3. Laakerin ja laakerikannen täyttä-
minen kokonaan rasvalla kohottaa laakerin lämpötilaa ja 
siten lisää sen kulumista.

Rakennekoko Kaksinapai-
nen malli

Neli- ja
moninapai-
nen malliSarja 

IEC/DIN        
Sarja 

Transnorm

132 – 280 100 – 250 2.000 h 4.000 h

315 280 – 315 2.000 h 4.000 h

355 - 2.000 h 3.000 h
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Jälkivoitelussa tarvittavat rasvamäärät käyvät ilmi 
seuraavasta taulukosta (tällöin ensimmäisellä jälkivoi-
telukerralla rasvaa on käytettävä noin kaksinkertainen 
määrä, koska voiteluputket ovat vielä tyhjiä). Loppuun-

käytetty jäterasva kerääntyy ulkolaakerin kannen rasva-
kammioon. Tämä jäterasva on poistettava noin viiden 
jälkivoitelukerran jälkeen, esimerkiksi kuntotarkastuksen 
yhteydessä.

Sarja 
Transnorm

Rakenne- 
koko

Rakenteen 
pituus napojen 

määrä

Rasvamäärä 
cm3:na

Sarja
IEC/DIN

Rakennekoko

Rakenteen 
pituus

napojen määrä

Rasvamäärä 
cm3:na

D-puoli N-puoli D-puoli N-puoli

112 kaikki 10 10 132 M4, MX6 17 17

132 kaikki 17 17 160 L2, MX2, L4, 6, 8 23 20

160 kaikki 23 20
180

M2, L4 23 23

180
2 23 23 M4, L6, 8 23 20

≥ 4 31 31
200

L2, L4, 6, 8, LX6 31 23

200
2 31 31 LX2 31 31

≥ 4 35 31
225

M2 31 31

225
2 35 35 M4, 6, 8, S4, 8 35 31

≥ 4 41 35
250

M2 35 35

250
2 41 41 M4, 6, 8 41 35

≥ 4 52 41
280

2 41 41

280
2 52 52 ≥ 4 52 41

≥ 4 57 52

315

S, M2 52 52

315

S2 57 52 S, M ≥ 4, MX2 57 52

M, L, LX2 57 57 MY, L, LX2 57 57

S4, 6, 8 64 52 MX4, 6, 8 64 52

M, L, LX4, 6, 8 78 57 MY, L, LX4, 6, 8 78 57

355

2 57 57

355

2 57 57

4 90 57 4, 6, 8 90 57

6, 8 90 57

Vierintälaakereiden voitelumääräajat poikkeavat tar-
kastusaikaväleistä ja ne on huomioitava erikseen!

Rakennekokoon 315 M saakka koneet on varustettu 
vakiona vierintälaakereilla, joissa on kestorasvavoitelu, 
rakennekoosta 315 MX alkaen varustukseen kuuluu 
jälkivoitelulaite, jota on käytettävä valinnaisesti myös 
alempiin rakennekokoihin. Tiedot laakeroinnista ja 
voitelusta löytyvät yleisestä asennus-, käyttö- ja huolto-
ohjeesta tai tyyppi- tai jälkivoitelukilvestä.

Huoltotyöt (paitsi jälkivoitelutöitä) saa tehdä 
vaan koneen ollessa pysähdyksissä.
On varmistettava, että koneen kytkeminen 
päälle on estetty ja tätä koskeva ohjekilpi on 
kiinnitetty koneeseen.

Käytettäessä öljyjä, voiteluaineita ja puhdistusaineita on 
lisäksi noudatettava vastaavien valmistajien turvaohjeita 
ja tapaturmantorjuntamääräyksiä!

Lähellä sijaitsevat jännitteiset osat on 
peitettävä! 

On varmistettava, että apuvirtapiirit, esim. lisälämmitys, 
on kytketty jännitteettömäksi.

Lauhdeveden poistoreiällä varustetussa mallissa 
tyhjennysruuvin/sulkutulpan päälle on ennen sulkemista 
siveltävä uudelleen sopiva tiivistysaine (esim. Epple 28)!

14. Pitkäaikaisvarastointi (yli 12 kuukautta)
Pitkäaikaisvarastoinnin on tapahduttava tärinättömästi 
suljetuissa, kuivissa tiloissa -20 … +40 °C lämpötilassa, 
jonka ilmassa ei ole syövyttäviä kaasuja, höyryjä, pölyjä 
tai suoloja. Moottorit on kuljetettava ja varastoitava ensi-
sijaisesti alkuperäispakkauksessa. Varastointi ja kuljetus 
tuuletinkotelon päällä on kielletty. Suojaamattomat 
metallipinnat, kuten esimerkiksi akselin päät ja laipat, on 
suojattava tehtaan tilapäisen korroosionsuojan lisäksi 
pitkäaikaiskorroosionsuojalla.
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Jos moottorit kostuvat johtuen ympäristöolosuhteista, 
on ryhdyttävä toimenpiteisiin kosteudelta suojaamiseksi. 
Silloin tarvitaan erikoispakkaus, jossa on ilmatiiviisti 
hitsattu kalvo tai muovikalvo, jossa on kosteutta imeviä 
aineita. Moottorien liitäntäkoteloihin on asetettava pak-
kauksia, joissa on kosteutta imevää ainetta.
Kuljetusta varten on käytettävä moottorien silmukka-
ruuveja/pukkeja sopivia kiinnitysvälineitä käyttäen. 
Silmukkaruuvit/pukit on tarkoitettu vain moottorien 
nostamiseksi ilman ylimääräisiä lisäosia, kuten pohjale-
vyt, vaihteistot jne.
Moottorit, joissa on vahvistettu laakerointi, toimitetaan 
kuljetusvarmistuksella. Akselin pään kuljetusvarmistus 
on poistettava vasta moottorin asennuksessa ja ennen 
päälle kytkemistä.

15. Liukukosketinjärjestelmä
Liukukosketinjärjestelmää on tarkkailtava säännöllisesti. 
Liukurenkaat on hyvä tarkastaa heti käyttöönoton jäl-
keen 2 – 3 kertaa noin 50 käyttötunnin väliajoin. Tämän 
jälkeen huolto on suoritettava säännöllisesti; huoltoaika-
välit riippuvat kulloisistakin käyttöolosuhteista.
Liukurenkaiden pinnalle tulee muodostua patina. Tämä 
muodostuu yleensä 100 – 500 käyttötunnin kuluttua. 
Jos liukurenkaiden pinnalle ilmestyy syvempiä uria 
tai palamisjälkiä, ne täytyy puhdistaa tai tarvittaessa 
sorvata tasaisiksi. Pienempiä uria ei tarvitse koneistaa. 
Hiiliharjojen paine täytyy tarkastaa. Sen täytyy olla 
18,5 – 24 kPa. Harjoja vaihdettaessa on käytettävä 
aina samaa harjamerkkiä. Uudet hiiliharjat täytyy hioa 
muotoonsa.
Taskuharjapitimien kohdalla on kiinnitettävä huomiota, 
että hiiliharjat eivät jumiudu lian vuoksi. Hiiliharjojen 
kuluminen käytössä on luonnollista. Kulumismäärä voi 
olla 3 – 5 mm 1 000 käyttötuntia kohti.

16. Kondenssiveden tyhjennys
Jos käyttöpaikalla on odotettavissa kasteen muodos-
tumista ja täten kondenssiveden esiintymistä moottorin 
sisäosassa, kerääntynyt kondenssivesi on tyhjennettävä 
laakerikilven matalimmassa kohdassa sijaitsevasta 
kondenssiveden tyhjennysaukosta ja aukko suljettava 
jälleen.

17. Puhdistus
Jotta jäähdytys pysyy tehokkaana, moottorin kaikki 
osat on puhdistettava säännöllisesti. Yleensäkin riittää 
puhaltaminen puhtaaksi vedettömällä ja öljyttömällä 
paineilmalla. Erityisesti tuuletusaukot ja ripojen välit on 
pidettävä puhtaina. Luonnollisesta kulumisesta syntyvä 
ja moottorin sisätilaan tai liukurengastilaan keräänty-
vä hiilipöly on poistettava säännöllisesti. Työkoneen 
säännöllisen tarkastuksen yhteydessä on suositeltavaa 
tarkastaa myös sähkömoottorit.

18. Lisälaitteet
Moottorit voivat valinnaisesti olla varustettuja lisälait-
teilla:

18.1 Terminen moottorinsuojus
Moottoriin voidaan asentaa lämpötila-anturit (PTC-
vastus, KTY, TS tai PT100) staattorikäämityksen 
keskilämpötilan valvomiseksi. Niiden liittämistä varten 
on olemassa apuvirtapiirien vastaavat apuliittimet joko 
pääliitäntäkotelossa tai lisäliitäntäkoteloissa. Liittäminen 
niihin tapahtuu mukana liitetyn liitäntäkaavion mukaan.

PTC-vastuksilla varustettujen anturipiirien läpäisyky-
vyn tarkastus testauslampulla, eristysmittarilla tms. 
on ehdottomasti kielletty, koska tästä on välittömänä 
seurauksena antureiden tuhoutuminen. Mahdollisesti 
tarpeellisessa kylmäresistanssin jälkimittauksessa (n. 
20 °C lämpötilassa) mittausjännite ei saa olla suurempi 
kuin 2,5 V (tasavirta). Mittaamiseen on suositeltavaa 
käyttää Wheatstone-siltaa, jonka syöttöjännite on 4,5 V 
(tasavirta). Anturipiirin kylmäresistanssi ei saa olla 
suurempi kuin 810 Ω, lämminresistanssin mittaaminen 
ei ole tarpeen.

Moottorit, joiden käämitys on lämpösuojattu, 
on varmistettava sopivalla tavalla, jotta ta-
haton automaattinen käynnistyminen, jonka 
aiheuttaa käämityksen lämpösuojauksen 
havahtuminen ja moottorin tätä seuraava 
jäähtyminen, ei aiheuta vaaraa.

18.2 Lisälämmitys
Liitäntäjännite on ilmoitettu moottorin tyyppikilvessä. 
Niiden liittämistä varten on olemassa apuvirtapiirien 
vastaavat liittimet joko pääliitäntäkotelossa tai lisäliitän-
täkoteloissa. Liittäminen niihin tapahtuu mukana liitetyn 
liitäntäkaavion mukaan. Lisälämmitys on kytkettävä 
päälle vasta moottorin sammuttamisen jälkeen. Lisäläm-
mitys ei saa olla kytketty päälle moottorin käytön aikana.

18.3 Vierastuuletusyksikkö
Vierastuuletusyksikkö huolehtii päämoottorin ollessa 
käynnissä hukkalämmön poistamisesta. Vierastuuletin-
moottorin on oltava kytketty päälle päämoottorin käytön 
aikana. Päämoottorin katkaiseminen jälkeen on varmis-
tettava vierastuuletuksen lämpötilasta riippuva jälkikäyn-
ti. Moottoreissa, jotka on varustettu pyörimissuunnasta 
riippuvalla vierastuuletinyksiköillä, on huomioitava eh-
dottomasti pyörimissuunta. (Katso pyörimissuuntanuoli). 
Vain valmistajan toimittamien vierastuuletinkoneistojen 
käyttö on sallittu.
Vierastuuletusyksikkö on liitettävä voimassa olevan, lii-
täntäkotelon mukana toimitetun liitäntäkaavion mukaan.
 
19. Takuu, korjaustyöt, varaosat
Valtuutetut korjaamomme ovat vastuussa takuuhuollois-
ta, ellei toisin ole sovittu. Myös kaikki muut mahdollisesti 
tarvittavat korjaukset on suoritettava asiantuntevalla 
tavalla. Tietoa asiakaspalvelumme organisaatiosta voi 
pyytää tehtaalta. Varaosat on kuvattu tämän moottorien 
käyttö- ja huolto-ohjekirjan osassa 25 Moottorien raken-
ne. Asianmukaista huolto, kuten on kuvattu kohdassa 
"Huolto", ei katsota takuuehtoja rikkovaksi puuttumisek-
si. Näin se ei vapauta valmistajaa takuun mukaisista 
velvollisuuksista.

20. Sähkömagneettinen yhteensopivuus
Moottoreiden yhteensopivuus epäitsenäisenä raken-
neyksikkönä on tarkastettu EMC-standardien mukaan. 
Laitteistoista vastaava henkilö vastaa siitä, että so-
veltuvilla toimenpiteillä on varmistettu, että laite- tai 
laitteistokokonaisuus vastaa asianomaisia standardeja 
sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta.

21. Häiriöiden poisto
Yleisten mekaanisten ja sähköisten häiriöiden poisto 
voidaan suorittaa osan 26 Häiriöiden poistamisen 
mukaisesti. Erityisesti viitataan vielä kerran kaikkien häi-
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riönpoistoon liittyviin turvallisuusohjeiden ehdottomaan 
noudattamiseen.

22. Liitinalustapiirit
Koneelle, jossa on vain yksi akselin pää tai kaksi eri 
paksuista akselin päätä, kiertosuunta on roottorin se 
kiertosuunta, joka nähdään, kun katsotaan ainoan tai 
paksumman akselin pään otsapuoleen.

Jokaiseen moottoriin on liitetty mukaan sitova 
liitäntäkaavio, jonka mukaan liittämisen on tapah-
duttava. Apuvirtapiirien liittäminen on tehtävä myös 
mukana liitetyn lisäliitäntäkaavion mukaan.

23. Hävittäminen
Koneiden hävittämisessä on noudatettava voimassa 
olevia kansallisia määräyksiä.Lisäksi on huomioitava, 
että öljyt ja rasvat hävitetään käytettyjä öljyjä koskevan 
asetuksen mukaan. Ne eivät saa olla liuottimista, kylmä-
puhdistusaineista tai maalijäännöksistä likaantuneita.

Ennen uusiokäyttöä yksittäiset materiaalit on erotettava. 
Tärkeimpiä komponentteja ovat harmaavalu (runko), 
teräs (akseli, staattori- ja roottoripelti, pienosat), alumiini 
(roottori), kupari (käämit) ja muovit (eristysmateriaalit, 
kuten esimerkiksi polyamidi, polypropeeni jne.). Sähkö-
rakenneosat kuten johdinlevyt (muuttajat, anturit, jne.) 
käsitellään erikseen.
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Käfigläufer mit einer Drehzahl: 
Δ niedrige Spannung 

Käfigläufer mit einer Drehzahl: 
Y hohe Spannung 

single speed squirrel cage motors: 
Δ low voltage 

single speed squirrel cage motors: 
Y high voltage 

Rotor à cage à une vitesse de rotation: 
Δ tension basse 

Rotor à cage à une vitesse de rotation: 
Y tension élevée 

Kortsluitanker met één toerental: 
Δ lage spanning 

Kortsluitanker met één toerental: 
Y hoge spanning 

Kortslutningsmotor med eet 
omdrejningstal: Δ lav spænding 

Kortslutningsmotor med eet omdrejningstal: 
Y høj spænding 

Sterndreieckschalteranschluß: 
bei Sterndreieckschalter ohne Brücken anschluss 
nach Schema des Schalters 
Star-delta switch connection: 
For star-delta switch without bridges, connection as 
per to the switch scheme 
Dans le cas des commutateurs étoile- triangle 
sans ponts, connexion suivant le schéma du 
commutateur 
Connexion du commutateur étoile-triangle: 
Sterdriehoek-aansluiting: 
Bij sterdriehoekschakelaars zonder brug volgt aan-
sluiting overeen-komstig het schema van de schake-
laar 
Stjernetrekantkoblingstilslutning: 
ved tilslutning af Y/ Δ omskifter foretages tilslutning i 
henhold til omskifterens diagram

Motor mit thermischem Wicklungsschutz 
Klemmenplattenschaltung wie oben  
Der Anschluss erfolgt nach dem Anschluss-
schema des Auslösegerätes 
Motor with thermal winding protection 
Terminal board connection as above  
The connection will be implemented as per 
the connecting diagram of the tripping device 
Moteur avec protection thermique de 
l'enroulement Connexion de la plaque à 
bornes comme ci-dessus  
La connexion se fait suivant le schéma de 
connexion du déclencheur 
Motor met thermische wikkelingsbeveili-
ging Klemmenbord aansluiting zoals boven 
Aansluiting vindt plaats overeenkomstig het 
aansluitschema van de uitschakel appara-
tuur 
Motor med termisk viklingsbeskyttelse 
Forbindelsesdiagram som ovenstående 
Aansluting van uitschakel apparatuur  
tilslutning af relæ tilslutningen foretages i 
henhold til relæts diagram

Schleifringläufermotor 
Δ niedrige Spannung 

Y hohe Spannung 

Slip ring motor  
Δ low voltage 

Y high voltage 

Moteur avec rotor à bagues 
Δ tension basse 

Y tension élevée 

Sleepringankermotor 
Δ lage spanning 

Y hoge spanning 

Slæberingsmotor 
Δ lav spænding 

Y høj spænding 

Läufer, Rotor 
Läuferanschluss je nach Typ an Läuferklemmen oder Bürsten-
halter zum  Anlasser 
Rotor connection according to type either via terminals or via 
brush holder to starter 
Connexion du rotor suivant le type aux borne du rotor ou au 
porte-balais vers le démarreur 
Rotoraansluiting afhankelijk van type aan rotorklem of borstel-
houder naar aanloopinrichting 
Rotortilslutning foretages afhængig af type, enten til 
rotorklemmer eller børsteholder til starteren 
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Käfigläufer mit einer Drehzahl: 
Δ niedrige Spannung 

Käfigläufer mit einer Drehzahl: 
Y hohe Spannung 

single speed squirrel cage motors: 
Δ low voltage 

single speed squirrel cage motors: 
Y high voltage 

Rotor à cage à une vitesse de rotation: 
Δ tension basse 

Rotor à cage à une vitesse de rotation: 
Y tension élevée 

Kortsluitanker met één toerental: 
Δ lage spanning 

Kortsluitanker met één toerental: 
Y hoge spanning 

Kortslutningsmotor med eet 
omdrejningstal: Δ lav spænding 

Kortslutningsmotor med eet omdrejningstal: 
Y høj spænding 

Sterndreieckschalteranschluß: 
bei Sterndreieckschalter ohne Brücken anschluss 
nach Schema des Schalters 
Star-delta switch connection: 
For star-delta switch without bridges, connection as 
per to the switch scheme 
Dans le cas des commutateurs étoile- triangle 
sans ponts, connexion suivant le schéma du 
commutateur 
Connexion du commutateur étoile-triangle: 
Sterdriehoek-aansluiting: 
Bij sterdriehoekschakelaars zonder brug volgt aan-
sluiting overeen-komstig het schema van de schake-
laar 
Stjernetrekantkoblingstilslutning: 
ved tilslutning af Y/ Δ omskifter foretages tilslutning i 
henhold til omskifterens diagram

Motor mit thermischem Wicklungsschutz 
Klemmenplattenschaltung wie oben  
Der Anschluss erfolgt nach dem Anschluss-
schema des Auslösegerätes 
Motor with thermal winding protection 
Terminal board connection as above  
The connection will be implemented as per 
the connecting diagram of the tripping device 
Moteur avec protection thermique de 
l'enroulement Connexion de la plaque à 
bornes comme ci-dessus  
La connexion se fait suivant le schéma de 
connexion du déclencheur 
Motor met thermische wikkelingsbeveili-
ging Klemmenbord aansluiting zoals boven 
Aansluiting vindt plaats overeenkomstig het 
aansluitschema van de uitschakel appara-
tuur 
Motor med termisk viklingsbeskyttelse 
Forbindelsesdiagram som ovenstående 
Aansluting van uitschakel apparatuur  
tilslutning af relæ tilslutningen foretages i 
henhold til relæts diagram

Schleifringläufermotor 
Δ niedrige Spannung 

Y hohe Spannung 

Slip ring motor  
Δ low voltage 

Y high voltage 

Moteur avec rotor à bagues 
Δ tension basse 

Y tension élevée 

Sleepringankermotor 
Δ lage spanning 

Y hoge spanning 

Slæberingsmotor 
Δ lav spænding 

Y høj spænding 

Läufer, Rotor 
Läuferanschluss je nach Typ an Läuferklemmen oder Bürsten-
halter zum  Anlasser 
Rotor connection according to type either via terminals or via 
brush holder to starter 
Connexion du rotor suivant le type aux borne du rotor ou au 
porte-balais vers le démarreur 
Rotoraansluiting afhankelijk van type aan rotorklem of borstel-
houder naar aanloopinrichting 
Rotortilslutning foretages afhængig af type, enten til 
rotorklemmer eller børsteholder til starteren 
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24. Schemi elettrici per il collegamento di motori trifase, Diagramas de ligação para a conexão de motores 
trifásicos, Esquemas para la conexión de motores trifásicos, Kolmivaihemoottorien kytkentäkaaviot,  
Koblingsskjema for tilkobling av trefasemotorer

135

 

 133

22. Klemmenplattenschaltungen, Terminal board circuits, Connexions de la plaque à bornes, Klemplaatschakelingen, 
Forbindelsesdiagramm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Käfigläufer mit einer Drehzahl: 
Δ niedrige Spannung 

Käfigläufer mit einer Drehzahl: 
Y hohe Spannung 

single speed squirrel cage motors: 
Δ low voltage 

single speed squirrel cage motors: 
Y high voltage 

Rotor à cage à une vitesse de rotation: 
Δ tension basse 

Rotor à cage à une vitesse de rotation: 
Y tension élevée 

Kortsluitanker met één toerental: 
Δ lage spanning 

Kortsluitanker met één toerental: 
Y hoge spanning 

Kortslutningsmotor med eet 
omdrejningstal: Δ lav spænding 

Kortslutningsmotor med eet omdrejningstal: 
Y høj spænding 

Sterndreieckschalteranschluß: 
bei Sterndreieckschalter ohne Brücken anschluss 
nach Schema des Schalters 
Star-delta switch connection: 
For star-delta switch without bridges, connection as 
per to the switch scheme 
Dans le cas des commutateurs étoile- triangle 
sans ponts, connexion suivant le schéma du 
commutateur 
Connexion du commutateur étoile-triangle: 
Sterdriehoek-aansluiting: 
Bij sterdriehoekschakelaars zonder brug volgt aan-
sluiting overeen-komstig het schema van de schake-
laar 
Stjernetrekantkoblingstilslutning: 
ved tilslutning af Y/ Δ omskifter foretages tilslutning i 
henhold til omskifterens diagram

Motor mit thermischem Wicklungsschutz 
Klemmenplattenschaltung wie oben  
Der Anschluss erfolgt nach dem Anschluss-
schema des Auslösegerätes 
Motor with thermal winding protection 
Terminal board connection as above  
The connection will be implemented as per 
the connecting diagram of the tripping device 
Moteur avec protection thermique de 
l'enroulement Connexion de la plaque à 
bornes comme ci-dessus  
La connexion se fait suivant le schéma de 
connexion du déclencheur 
Motor met thermische wikkelingsbeveili-
ging Klemmenbord aansluiting zoals boven 
Aansluiting vindt plaats overeenkomstig het 
aansluitschema van de uitschakel appara-
tuur 
Motor med termisk viklingsbeskyttelse 
Forbindelsesdiagram som ovenstående 
Aansluting van uitschakel apparatuur  
tilslutning af relæ tilslutningen foretages i 
henhold til relæts diagram

Schleifringläufermotor 
Δ niedrige Spannung 

Y hohe Spannung 

Slip ring motor  
Δ low voltage 

Y high voltage 

Moteur avec rotor à bagues 
Δ tension basse 

Y tension élevée 

Sleepringankermotor 
Δ lage spanning 

Y hoge spanning 

Slæberingsmotor 
Δ lav spænding 

Y høj spænding 

Läufer, Rotor 
Läuferanschluss je nach Typ an Läuferklemmen oder Bürsten-
halter zum  Anlasser 
Rotor connection according to type either via terminals or via 
brush holder to starter 
Connexion du rotor suivant le type aux borne du rotor ou au 
porte-balais vers le démarreur 
Rotoraansluiting afhankelijk van type aan rotorklem of borstel-
houder naar aanloopinrichting 
Rotortilslutning foretages afhængig af type, enten til 
rotorklemmer eller børsteholder til starteren 
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Rotore a gabbia con un numero Rotore a gabbia con un numero di giri:
di giri: Δ bassa tensione Y alta tensione
Rotor-gaiola com um número de Rotor-gaiola com um número de
rotações: Δ baixa tensão rotações: Y alta tensão
Motor de rotor de jaula con un sólo Motor de rotor de jaula con un sólo
número de revoluciones: Δ tensión baja número de revoluciones: Y tensión alta
Oikosulkumoottori, yksi nopeus: Oikosulkumoottori, yksi nopeus:
Δ pieni jännite Y suuri jännite
Kortslutningsrotor med et turtall: Kortslutningsrotor med et turtall:
Δ lav spenning Y høy spenning
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Käfigläufer mit einer Drehzahl: 
Δ niedrige Spannung 

Käfigläufer mit einer Drehzahl: 
Y hohe Spannung 

single speed squirrel cage motors: 
Δ low voltage 

single speed squirrel cage motors: 
Y high voltage 

Rotor à cage à une vitesse de rotation: 
Δ tension basse 

Rotor à cage à une vitesse de rotation: 
Y tension élevée 

Kortsluitanker met één toerental: 
Δ lage spanning 

Kortsluitanker met één toerental: 
Y hoge spanning 

Kortslutningsmotor med eet 
omdrejningstal: Δ lav spænding 

Kortslutningsmotor med eet omdrejningstal: 
Y høj spænding 

Sterndreieckschalteranschluß: 
bei Sterndreieckschalter ohne Brücken anschluss 
nach Schema des Schalters 
Star-delta switch connection: 
For star-delta switch without bridges, connection as 
per to the switch scheme 
Dans le cas des commutateurs étoile- triangle 
sans ponts, connexion suivant le schéma du 
commutateur 
Connexion du commutateur étoile-triangle: 
Sterdriehoek-aansluiting: 
Bij sterdriehoekschakelaars zonder brug volgt aan-
sluiting overeen-komstig het schema van de schake-
laar 
Stjernetrekantkoblingstilslutning: 
ved tilslutning af Y/ Δ omskifter foretages tilslutning i 
henhold til omskifterens diagram

Motor mit thermischem Wicklungsschutz 
Klemmenplattenschaltung wie oben  
Der Anschluss erfolgt nach dem Anschluss-
schema des Auslösegerätes 
Motor with thermal winding protection 
Terminal board connection as above  
The connection will be implemented as per 
the connecting diagram of the tripping device 
Moteur avec protection thermique de 
l'enroulement Connexion de la plaque à 
bornes comme ci-dessus  
La connexion se fait suivant le schéma de 
connexion du déclencheur 
Motor met thermische wikkelingsbeveili-
ging Klemmenbord aansluiting zoals boven 
Aansluiting vindt plaats overeenkomstig het 
aansluitschema van de uitschakel appara-
tuur 
Motor med termisk viklingsbeskyttelse 
Forbindelsesdiagram som ovenstående 
Aansluting van uitschakel apparatuur  
tilslutning af relæ tilslutningen foretages i 
henhold til relæts diagram

Schleifringläufermotor 
Δ niedrige Spannung 

Y hohe Spannung 

Slip ring motor  
Δ low voltage 

Y high voltage 

Moteur avec rotor à bagues 
Δ tension basse 

Y tension élevée 

Sleepringankermotor 
Δ lage spanning 

Y hoge spanning 

Slæberingsmotor 
Δ lav spænding 

Y høj spænding 

Läufer, Rotor 
Läuferanschluss je nach Typ an Läuferklemmen oder Bürsten-
halter zum  Anlasser 
Rotor connection according to type either via terminals or via 
brush holder to starter 
Connexion du rotor suivant le type aux borne du rotor ou au 
porte-balais vers le démarreur 
Rotoraansluiting afhankelijk van type aan rotorklem of borstel-
houder naar aanloopinrichting 
Rotortilslutning foretages afhængig af type, enten til 
rotorklemmer eller børsteholder til starteren 
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Collegamento avviatore stella triangolo:
nel caso dell'avviatore stella triangolo senza ponticelli
collegamento secondo lo schema dell'avviatore
Conexão estrela-triângulo:
para conexões estrela-triângulo sem conexão em
ponte conforme à esquema do interruptor
Conexión de conmutador estrella- triángulo:
en caso de conmutador estrella- triángulo sin
puentes, conexión según esquema del conmutador
Tähtikolmiokytkimen liitäntä:
Silloittamaton tähtikolmiokytkin liitetään kytkimen
liitäntäkaavion mukaan
Stjernetrekantvendertilkobling:
ved stjernetrekantvender uten brolasker tilkobling i
henhold til skjema for bryter
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Käfigläufer mit einer Drehzahl: 
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Δ lage spanning 
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Kortslutningsmotor med eet 
omdrejningstal: Δ lav spænding 

Kortslutningsmotor med eet omdrejningstal: 
Y høj spænding 

Sterndreieckschalteranschluß: 
bei Sterndreieckschalter ohne Brücken anschluss 
nach Schema des Schalters 
Star-delta switch connection: 
For star-delta switch without bridges, connection as 
per to the switch scheme 
Dans le cas des commutateurs étoile- triangle 
sans ponts, connexion suivant le schéma du 
commutateur 
Connexion du commutateur étoile-triangle: 
Sterdriehoek-aansluiting: 
Bij sterdriehoekschakelaars zonder brug volgt aan-
sluiting overeen-komstig het schema van de schake-
laar 
Stjernetrekantkoblingstilslutning: 
ved tilslutning af Y/ Δ omskifter foretages tilslutning i 
henhold til omskifterens diagram

Motor mit thermischem Wicklungsschutz 
Klemmenplattenschaltung wie oben  
Der Anschluss erfolgt nach dem Anschluss-
schema des Auslösegerätes 
Motor with thermal winding protection 
Terminal board connection as above  
The connection will be implemented as per 
the connecting diagram of the tripping device 
Moteur avec protection thermique de 
l'enroulement Connexion de la plaque à 
bornes comme ci-dessus  
La connexion se fait suivant le schéma de 
connexion du déclencheur 
Motor met thermische wikkelingsbeveili-
ging Klemmenbord aansluiting zoals boven 
Aansluiting vindt plaats overeenkomstig het 
aansluitschema van de uitschakel appara-
tuur 
Motor med termisk viklingsbeskyttelse 
Forbindelsesdiagram som ovenstående 
Aansluting van uitschakel apparatuur  
tilslutning af relæ tilslutningen foretages i 
henhold til relæts diagram
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Slip ring motor  
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Y tension élevée 

Sleepringankermotor 
Δ lage spanning 
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Slæberingsmotor 
Δ lav spænding 

Y høj spænding 

Läufer, Rotor 
Läuferanschluss je nach Typ an Läuferklemmen oder Bürsten-
halter zum  Anlasser 
Rotor connection according to type either via terminals or via 
brush holder to starter 
Connexion du rotor suivant le type aux borne du rotor ou au 
porte-balais vers le démarreur 
Rotoraansluiting afhankelijk van type aan rotorklem of borstel-
houder naar aanloopinrichting 
Rotortilslutning foretages afhængig af type, enten til 
rotorklemmer eller børsteholder til starteren 
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Motore con rotore a collettore ad anelli
Δ bassa tensione Y alta tensione
Motor de rotor com anéis colectores
Δ baixa tensão Y alta tensão
Motor de anillos colectores
Δ tensión baja Y tensión alta
Liukurengasroottorilla varustettu moottori
Δ pieni jännite Y suuri jännite
Sleperingsmotor
Δ lav spenning Y høy spenning
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22. Klemmenplattenschaltungen, Terminal board circuits, Connexions de la plaque à bornes, Klemplaatschakelingen, 
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Käfigläufer mit einer Drehzahl: 
Δ niedrige Spannung 

Käfigläufer mit einer Drehzahl: 
Y hohe Spannung 

single speed squirrel cage motors: 
Δ low voltage 

single speed squirrel cage motors: 
Y high voltage 

Rotor à cage à une vitesse de rotation: 
Δ tension basse 

Rotor à cage à une vitesse de rotation: 
Y tension élevée 

Kortsluitanker met één toerental: 
Δ lage spanning 

Kortsluitanker met één toerental: 
Y hoge spanning 

Kortslutningsmotor med eet 
omdrejningstal: Δ lav spænding 

Kortslutningsmotor med eet omdrejningstal: 
Y høj spænding 

Sterndreieckschalteranschluß: 
bei Sterndreieckschalter ohne Brücken anschluss 
nach Schema des Schalters 
Star-delta switch connection: 
For star-delta switch without bridges, connection as 
per to the switch scheme 
Dans le cas des commutateurs étoile- triangle 
sans ponts, connexion suivant le schéma du 
commutateur 
Connexion du commutateur étoile-triangle: 
Sterdriehoek-aansluiting: 
Bij sterdriehoekschakelaars zonder brug volgt aan-
sluiting overeen-komstig het schema van de schake-
laar 
Stjernetrekantkoblingstilslutning: 
ved tilslutning af Y/ Δ omskifter foretages tilslutning i 
henhold til omskifterens diagram

Motor mit thermischem Wicklungsschutz 
Klemmenplattenschaltung wie oben  
Der Anschluss erfolgt nach dem Anschluss-
schema des Auslösegerätes 
Motor with thermal winding protection 
Terminal board connection as above  
The connection will be implemented as per 
the connecting diagram of the tripping device 
Moteur avec protection thermique de 
l'enroulement Connexion de la plaque à 
bornes comme ci-dessus  
La connexion se fait suivant le schéma de 
connexion du déclencheur 
Motor met thermische wikkelingsbeveili-
ging Klemmenbord aansluiting zoals boven 
Aansluiting vindt plaats overeenkomstig het 
aansluitschema van de uitschakel appara-
tuur 
Motor med termisk viklingsbeskyttelse 
Forbindelsesdiagram som ovenstående 
Aansluting van uitschakel apparatuur  
tilslutning af relæ tilslutningen foretages i 
henhold til relæts diagram

Schleifringläufermotor 
Δ niedrige Spannung 

Y hohe Spannung 

Slip ring motor  
Δ low voltage 

Y high voltage 

Moteur avec rotor à bagues 
Δ tension basse 

Y tension élevée 

Sleepringankermotor 
Δ lage spanning 

Y hoge spanning 

Slæberingsmotor 
Δ lav spænding 

Y høj spænding 

Läufer, Rotor 
Läuferanschluss je nach Typ an Läuferklemmen oder Bürsten-
halter zum  Anlasser 
Rotor connection according to type either via terminals or via 
brush holder to starter 
Connexion du rotor suivant le type aux borne du rotor ou au 
porte-balais vers le démarreur 
Rotoraansluiting afhankelijk van type aan rotorklem of borstel-
houder naar aanloopinrichting 
Rotortilslutning foretages afhængig af type, enten til 
rotorklemmer eller børsteholder til starteren 
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Motore con protezione termica dell'avvolgimento
Collegamento della piastra dei morsetti
come sopra
Collegamento si effettua secondo lo schema
di collegamento del dispositivo di sgancio
Motor com protecção de enrolamento térmica
Circuito de placas de bornes como descrito em alto
A conexão realiza-se conforme ao esquema
de conexões do aparelho de desengate
Motor con protección térmica de bobinado. 
Embornado como arriba 
La conexión se hace según el esquema de conexión 
del disparador
Moottori, jossa on lämpösuojattu käämitys
Liitinalustan kytkennät kuten edellä
Liitäntä suoritetaan kyseisen laitteen ohjeiden 
mukaisesti
Motor med termisk viklingsbeskyttelse
Klembrettkobling som beskrevet ovenfor
Tilkoblingen skjer iht. tløsningsmekanismens
tilkoblingsskjema
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Käfigläufer mit einer Drehzahl: 
Δ niedrige Spannung 

Käfigläufer mit einer Drehzahl: 
Y hohe Spannung 

single speed squirrel cage motors: 
Δ low voltage 

single speed squirrel cage motors: 
Y high voltage 

Rotor à cage à une vitesse de rotation: 
Δ tension basse 

Rotor à cage à une vitesse de rotation: 
Y tension élevée 

Kortsluitanker met één toerental: 
Δ lage spanning 

Kortsluitanker met één toerental: 
Y hoge spanning 

Kortslutningsmotor med eet 
omdrejningstal: Δ lav spænding 

Kortslutningsmotor med eet omdrejningstal: 
Y høj spænding 

Sterndreieckschalteranschluß: 
bei Sterndreieckschalter ohne Brücken anschluss 
nach Schema des Schalters 
Star-delta switch connection: 
For star-delta switch without bridges, connection as 
per to the switch scheme 
Dans le cas des commutateurs étoile- triangle 
sans ponts, connexion suivant le schéma du 
commutateur 
Connexion du commutateur étoile-triangle: 
Sterdriehoek-aansluiting: 
Bij sterdriehoekschakelaars zonder brug volgt aan-
sluiting overeen-komstig het schema van de schake-
laar 
Stjernetrekantkoblingstilslutning: 
ved tilslutning af Y/ Δ omskifter foretages tilslutning i 
henhold til omskifterens diagram

Motor mit thermischem Wicklungsschutz 
Klemmenplattenschaltung wie oben  
Der Anschluss erfolgt nach dem Anschluss-
schema des Auslösegerätes 
Motor with thermal winding protection 
Terminal board connection as above  
The connection will be implemented as per 
the connecting diagram of the tripping device 
Moteur avec protection thermique de 
l'enroulement Connexion de la plaque à 
bornes comme ci-dessus  
La connexion se fait suivant le schéma de 
connexion du déclencheur 
Motor met thermische wikkelingsbeveili-
ging Klemmenbord aansluiting zoals boven 
Aansluiting vindt plaats overeenkomstig het 
aansluitschema van de uitschakel appara-
tuur 
Motor med termisk viklingsbeskyttelse 
Forbindelsesdiagram som ovenstående 
Aansluting van uitschakel apparatuur  
tilslutning af relæ tilslutningen foretages i 
henhold til relæts diagram

Schleifringläufermotor 
Δ niedrige Spannung 

Y hohe Spannung 

Slip ring motor  
Δ low voltage 

Y high voltage 

Moteur avec rotor à bagues 
Δ tension basse 

Y tension élevée 

Sleepringankermotor 
Δ lage spanning 

Y hoge spanning 

Slæberingsmotor 
Δ lav spænding 

Y høj spænding 

Läufer, Rotor 
Läuferanschluss je nach Typ an Läuferklemmen oder Bürsten-
halter zum  Anlasser 
Rotor connection according to type either via terminals or via 
brush holder to starter 
Connexion du rotor suivant le type aux borne du rotor ou au 
porte-balais vers le démarreur 
Rotoraansluiting afhankelijk van type aan rotorklem of borstel-
houder naar aanloopinrichting 
Rotortilslutning foretages afhængig af type, enten til 
rotorklemmer eller børsteholder til starteren 
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Rotore, Rotor, Roottori
Collegamento del rotore a seconda del tipo ai morsetti del
rotore oppure al porta spazzole
Conexão do rotor a bornes de rotor ou a porta-escovas,
conforme ao tipo
conexión del rotor, según el tipo, a los bornes del rotor o al
porta-escobillas
Connexion du rotor suivant le type aux borne du rotor ou au
porte-balais vers le démarreur
Roottori liitetään tyypistä riippuen roottorin liittimiin tai harjanpitimiin
Rotortilkobling, avhengig av modell, på rotorklemmer eller
børsteholdere

Statore, Suporte, Puntal, Staattori, Stator
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24. Opbygning af motorerne, Opbouw van de motoren, Moottoreiden rakenne 
Indice Betegnelse Benaming Nimike 
1.01 Lejeskjold D-side Lagerschild, aandrijf zijde Laakerikilpi, D-puoli 
1.02 Lejedæksel, D-side, udvendig Lagerdeksel, aandrijf zijde, buiten Laakerinkansi, D-puoli, ulkona 
1.03 Lejedæksel, D-side, indvendig Lagerdeksel, aandrijf zijde, binnen Laakerinkansi, D-puoli, sisällä 
1.04 Tallerken- / bølgefjeder, D-side, 

ikke ved rullelejer 
Schotel-/asveer, aandrijf zijde, niet bij 

rollagers 
Lautasjousi / aaltojousi, D-puoli, ei 

rullalaakereissa 
1.05 Leje D-side Wentellager, aandrijf zijde Vierintälaakeri, D-puoli 
1.06 V-ring D-side V-ring, aandrijf zijde V-rengas, D-puoli 
1.07 Flangelejeskjold Flenslagerschild Laippalaakerikilpi 
1.08 Filtring D-side Viltring, aandrijf zijde Huoparengas, D-pouli 
2.01 Lejeskjold N-side Lagerschild, niet-aandrijf zijde Laakerikilpi, N-puoli 
2.02 Lejedæksel, N-side, udv. Lagerdeksel, niet-aandrijf zijde, buiten Laakerinkansi, N-puoli, ulkona 
2.03 Lejedæksel, N-side, indvendig Lagerdeksel, niet-aandrijf zijde, binnen Laakerinkansi, N-puoli, sisällä 
2.04 Leje N-side Wentellager, niet-aandrijf zijde Vierintälaakeri, N-puoli 
2.05 V-ring N-side V-ring, niet-aandrijf zijde V-rengas, N-puoli 
2.06 Bølgefjeder, N-side (eller D-side) Asveer, niet-aandrijf zijde (of aandrijf 

zijde) 
Aaltojousi, D-puoli (N-puoli) 

2.08 Filtring N-side Viltring, niet-aandrijf zijde Huoparengas, N-puoli 
3.01 1 par motorfødder 1 paar motorvoeten 1 pari moottorinjalkoja 
3.02 Ventilator Ventilator Tuuletin 
3.03 Ventilatorskærm, plast Ventilatorkap, kunststof Tuuletinkotelo, muovia 
3.04 Ventilatorskærm, stålplade Ventilatorkap, plaatstaal Tuuletinkotelo, teräspeltiä 
3.05 Ventilatorskærm med beskyttel-

sestag 
Ventilatorkap met afdak Tuuletinkotelo suojakatoksen kanssa 

3.06 Øjebolt Hijsoog Rengasruuvi 
4.01/4.02 Klemmekasselåg Deksel klemmenkast Liitinkotelon kansi 
4.03/4.04 Tætning klemmekasselåg Afdichting deksel klemmenkast Liitinkotelon kannen tiiviste 
4.05/4.06 Klemmekasseunderdel Onderste deel klemmenkast Liitinkotelon alaosa 

4.07 Tætning klemmekasse-underdel Afdichting onderste deel klemmenkast Liitinkotelon alaosan tiiviste 
4.08 Klemmebrædt Klemmenbord Liitinalusta 
4.09 Forskruning Kabeldoorvoer Kaapelin kiristysholkki 
4.10 Blændprop Sluitdop Sulkuruuvi 
4.11 Forskruning for term. viklingsbesk. Kabeldoorvoer voor therm. wikkl. Kaapelin sisäänvienti PTC:lle 
4.12 Tilslutning for term. viklingsbesk. Aansluiting voor thermistor Liitäntä PTC:lle 
4.13 Bøjle Klem Puristin 
4.14 Låsestykker Pluggen Sulkuosat 
4.15 Mellemplade Tussenplaat Välilevy 
4.16 Flad tilslutningsboks Platte aansluitkast Liitäntärasia 
4.17 Pose med smådele Standardzak Kytkentäosat 
5.01 Rotor, komplet Rotor, compleet Roottori, kokonaan 
6.01 Centrifugalskive D-side Slingerschijf, aandrijf zijde Rasvanpoistin, D-puoli 
6.02 Centrifugalskive N-side Slingerschijf, niet-aandrijf zijde Rasvanpoistin, N-puoli 
6.03 Labyrinthbøsning D- og N-side Labyrintbus aandrijf zijde en niet-

aandrijf zijde 
Labyrinttirengas, D- ja N-puoli 

6.04 Ledeskive D-side Leischijf, aandrijf zijde Laakerirasvan ohjain, D-puoli 
6.05 Ledeskive N-side Leischijf, niet-aandrijf zijde Laakerirasvan ohjain, N-puoli 
7.01 Slæberingsrotor med slæberinge Slepringrotor met slepringen Liukurengasmoottori 
8.01 Børsteholder Borstelhouder Harjanpidin 
8.02 Børsteholderplade med børstebolt Borstelhouderplaat met borstelbouten Harjasilta + harjatapit 
8.03 Beskyttelsesafdækning for slæber-

ingsrum 
Deksel voor slepringruimte Liukurengaskotelon suojus 

8.04 Tætning for beskyttelsesafdækning Afdichting voor deksel Suojuksen tiiviste 
8.05 Afdækning for ventilatorskærm Deksel voor ventilatorkap Tuuletintilan kansi 
9.01 Klemmekasseafdækning for rotork-

lemmekasse 
Klemmenkastdeksel voor rotorklem-

menkast 
Roottorin liitinkotelon kansi 

9.02 Tætning klemmekasseafdækning 
for rotorklemmekasse 

Afdichting klemmenkastdeksel voor 
rotorklemmenkast 

Kannen tiiviste (roottorin liitinkotelo) 

9.03 Klemmebrædt for rotortilslutning Klemmenbord voor rotoraansluiting Roottorin liitäntänavat / liitinalusta 
9.04 Klemmekasseunderdel for rotor-

tilslutning 
Klemmenkastonderdeel voor ro-

toraansluiting 
Roottorin liitinkotelon pohjalevy 

9.05 Forskruning for rotortilslutning Kabelinvoering voor rotoraansluiting Liitäntäkaapelin läpivienti 
9.06 Mellemflange for rotorklemmekas-

se 
Tussenflens voor rotorklemmenkast Liitinkotelon välilaippa 

9.07 Blændprop for rotortilslutning Sluitschroef voor rotoraansluiting Sulkuruuvi 
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24. Opbygning af motorerne, Opbouw van de motoren, Moottoreiden rakenne 
Indice Betegnelse Benaming Nimike 
1.01 Lejeskjold D-side Lagerschild, aandrijf zijde Laakerikilpi, D-puoli 
1.02 Lejedæksel, D-side, udvendig Lagerdeksel, aandrijf zijde, buiten Laakerinkansi, D-puoli, ulkona 
1.03 Lejedæksel, D-side, indvendig Lagerdeksel, aandrijf zijde, binnen Laakerinkansi, D-puoli, sisällä 
1.04 Tallerken- / bølgefjeder, D-side, 

ikke ved rullelejer 
Schotel-/asveer, aandrijf zijde, niet bij 

rollagers 
Lautasjousi / aaltojousi, D-puoli, ei 

rullalaakereissa 
1.05 Leje D-side Wentellager, aandrijf zijde Vierintälaakeri, D-puoli 
1.06 V-ring D-side V-ring, aandrijf zijde V-rengas, D-puoli 
1.07 Flangelejeskjold Flenslagerschild Laippalaakerikilpi 
1.08 Filtring D-side Viltring, aandrijf zijde Huoparengas, D-pouli 
2.01 Lejeskjold N-side Lagerschild, niet-aandrijf zijde Laakerikilpi, N-puoli 
2.02 Lejedæksel, N-side, udv. Lagerdeksel, niet-aandrijf zijde, buiten Laakerinkansi, N-puoli, ulkona 
2.03 Lejedæksel, N-side, indvendig Lagerdeksel, niet-aandrijf zijde, binnen Laakerinkansi, N-puoli, sisällä 
2.04 Leje N-side Wentellager, niet-aandrijf zijde Vierintälaakeri, N-puoli 
2.05 V-ring N-side V-ring, niet-aandrijf zijde V-rengas, N-puoli 
2.06 Bølgefjeder, N-side (eller D-side) Asveer, niet-aandrijf zijde (of aandrijf 

zijde) 
Aaltojousi, D-puoli (N-puoli) 

2.08 Filtring N-side Viltring, niet-aandrijf zijde Huoparengas, N-puoli 
3.01 1 par motorfødder 1 paar motorvoeten 1 pari moottorinjalkoja 
3.02 Ventilator Ventilator Tuuletin 
3.03 Ventilatorskærm, plast Ventilatorkap, kunststof Tuuletinkotelo, muovia 
3.04 Ventilatorskærm, stålplade Ventilatorkap, plaatstaal Tuuletinkotelo, teräspeltiä 
3.05 Ventilatorskærm med beskyttel-

sestag 
Ventilatorkap met afdak Tuuletinkotelo suojakatoksen kanssa 

3.06 Øjebolt Hijsoog Rengasruuvi 
4.01/4.02 Klemmekasselåg Deksel klemmenkast Liitinkotelon kansi 
4.03/4.04 Tætning klemmekasselåg Afdichting deksel klemmenkast Liitinkotelon kannen tiiviste 
4.05/4.06 Klemmekasseunderdel Onderste deel klemmenkast Liitinkotelon alaosa 

4.07 Tætning klemmekasse-underdel Afdichting onderste deel klemmenkast Liitinkotelon alaosan tiiviste 
4.08 Klemmebrædt Klemmenbord Liitinalusta 
4.09 Forskruning Kabeldoorvoer Kaapelin kiristysholkki 
4.10 Blændprop Sluitdop Sulkuruuvi 
4.11 Forskruning for term. viklingsbesk. Kabeldoorvoer voor therm. wikkl. Kaapelin sisäänvienti PTC:lle 
4.12 Tilslutning for term. viklingsbesk. Aansluiting voor thermistor Liitäntä PTC:lle 
4.13 Bøjle Klem Puristin 
4.14 Låsestykker Pluggen Sulkuosat 
4.15 Mellemplade Tussenplaat Välilevy 
4.16 Flad tilslutningsboks Platte aansluitkast Liitäntärasia 
4.17 Pose med smådele Standardzak Kytkentäosat 
5.01 Rotor, komplet Rotor, compleet Roottori, kokonaan 
6.01 Centrifugalskive D-side Slingerschijf, aandrijf zijde Rasvanpoistin, D-puoli 
6.02 Centrifugalskive N-side Slingerschijf, niet-aandrijf zijde Rasvanpoistin, N-puoli 
6.03 Labyrinthbøsning D- og N-side Labyrintbus aandrijf zijde en niet-

aandrijf zijde 
Labyrinttirengas, D- ja N-puoli 

6.04 Ledeskive D-side Leischijf, aandrijf zijde Laakerirasvan ohjain, D-puoli 
6.05 Ledeskive N-side Leischijf, niet-aandrijf zijde Laakerirasvan ohjain, N-puoli 
7.01 Slæberingsrotor med slæberinge Slepringrotor met slepringen Liukurengasmoottori 
8.01 Børsteholder Borstelhouder Harjanpidin 
8.02 Børsteholderplade med børstebolt Borstelhouderplaat met borstelbouten Harjasilta + harjatapit 
8.03 Beskyttelsesafdækning for slæber-

ingsrum 
Deksel voor slepringruimte Liukurengaskotelon suojus 

8.04 Tætning for beskyttelsesafdækning Afdichting voor deksel Suojuksen tiiviste 
8.05 Afdækning for ventilatorskærm Deksel voor ventilatorkap Tuuletintilan kansi 
9.01 Klemmekasseafdækning for rotork-

lemmekasse 
Klemmenkastdeksel voor rotorklem-

menkast 
Roottorin liitinkotelon kansi 

9.02 Tætning klemmekasseafdækning 
for rotorklemmekasse 

Afdichting klemmenkastdeksel voor 
rotorklemmenkast 

Kannen tiiviste (roottorin liitinkotelo) 

9.03 Klemmebrædt for rotortilslutning Klemmenbord voor rotoraansluiting Roottorin liitäntänavat / liitinalusta 
9.04 Klemmekasseunderdel for rotor-

tilslutning 
Klemmenkastonderdeel voor ro-

toraansluiting 
Roottorin liitinkotelon pohjalevy 

9.05 Forskruning for rotortilslutning Kabelinvoering voor rotoraansluiting Liitäntäkaapelin läpivienti 
9.06 Mellemflange for rotorklemmekas-

se 
Tussenflens voor rotorklemmenkast Liitinkotelon välilaippa 

9.07 Blændprop for rotortilslutning Sluitschroef voor rotoraansluiting Sulkuruuvi 
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24. Opbygning af motorerne, Opbouw van de motoren, Moottoreiden rakenne 
Indice Betegnelse Benaming Nimike 
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1.03 Lejedæksel, D-side, indvendig Lagerdeksel, aandrijf zijde, binnen Laakerinkansi, D-puoli, sisällä 
1.04 Tallerken- / bølgefjeder, D-side, 

ikke ved rullelejer 
Schotel-/asveer, aandrijf zijde, niet bij 

rollagers 
Lautasjousi / aaltojousi, D-puoli, ei 

rullalaakereissa 
1.05 Leje D-side Wentellager, aandrijf zijde Vierintälaakeri, D-puoli 
1.06 V-ring D-side V-ring, aandrijf zijde V-rengas, D-puoli 
1.07 Flangelejeskjold Flenslagerschild Laippalaakerikilpi 
1.08 Filtring D-side Viltring, aandrijf zijde Huoparengas, D-pouli 
2.01 Lejeskjold N-side Lagerschild, niet-aandrijf zijde Laakerikilpi, N-puoli 
2.02 Lejedæksel, N-side, udv. Lagerdeksel, niet-aandrijf zijde, buiten Laakerinkansi, N-puoli, ulkona 
2.03 Lejedæksel, N-side, indvendig Lagerdeksel, niet-aandrijf zijde, binnen Laakerinkansi, N-puoli, sisällä 
2.04 Leje N-side Wentellager, niet-aandrijf zijde Vierintälaakeri, N-puoli 
2.05 V-ring N-side V-ring, niet-aandrijf zijde V-rengas, N-puoli 
2.06 Bølgefjeder, N-side (eller D-side) Asveer, niet-aandrijf zijde (of aandrijf 

zijde) 
Aaltojousi, D-puoli (N-puoli) 

2.08 Filtring N-side Viltring, niet-aandrijf zijde Huoparengas, N-puoli 
3.01 1 par motorfødder 1 paar motorvoeten 1 pari moottorinjalkoja 
3.02 Ventilator Ventilator Tuuletin 
3.03 Ventilatorskærm, plast Ventilatorkap, kunststof Tuuletinkotelo, muovia 
3.04 Ventilatorskærm, stålplade Ventilatorkap, plaatstaal Tuuletinkotelo, teräspeltiä 
3.05 Ventilatorskærm med beskyttel-

sestag 
Ventilatorkap met afdak Tuuletinkotelo suojakatoksen kanssa 

3.06 Øjebolt Hijsoog Rengasruuvi 
4.01/4.02 Klemmekasselåg Deksel klemmenkast Liitinkotelon kansi 
4.03/4.04 Tætning klemmekasselåg Afdichting deksel klemmenkast Liitinkotelon kannen tiiviste 
4.05/4.06 Klemmekasseunderdel Onderste deel klemmenkast Liitinkotelon alaosa 

4.07 Tætning klemmekasse-underdel Afdichting onderste deel klemmenkast Liitinkotelon alaosan tiiviste 
4.08 Klemmebrædt Klemmenbord Liitinalusta 
4.09 Forskruning Kabeldoorvoer Kaapelin kiristysholkki 
4.10 Blændprop Sluitdop Sulkuruuvi 
4.11 Forskruning for term. viklingsbesk. Kabeldoorvoer voor therm. wikkl. Kaapelin sisäänvienti PTC:lle 
4.12 Tilslutning for term. viklingsbesk. Aansluiting voor thermistor Liitäntä PTC:lle 
4.13 Bøjle Klem Puristin 
4.14 Låsestykker Pluggen Sulkuosat 
4.15 Mellemplade Tussenplaat Välilevy 
4.16 Flad tilslutningsboks Platte aansluitkast Liitäntärasia 
4.17 Pose med smådele Standardzak Kytkentäosat 
5.01 Rotor, komplet Rotor, compleet Roottori, kokonaan 
6.01 Centrifugalskive D-side Slingerschijf, aandrijf zijde Rasvanpoistin, D-puoli 
6.02 Centrifugalskive N-side Slingerschijf, niet-aandrijf zijde Rasvanpoistin, N-puoli 
6.03 Labyrinthbøsning D- og N-side Labyrintbus aandrijf zijde en niet-

aandrijf zijde 
Labyrinttirengas, D- ja N-puoli 

6.04 Ledeskive D-side Leischijf, aandrijf zijde Laakerirasvan ohjain, D-puoli 
6.05 Ledeskive N-side Leischijf, niet-aandrijf zijde Laakerirasvan ohjain, N-puoli 
7.01 Slæberingsrotor med slæberinge Slepringrotor met slepringen Liukurengasmoottori 
8.01 Børsteholder Borstelhouder Harjanpidin 
8.02 Børsteholderplade med børstebolt Borstelhouderplaat met borstelbouten Harjasilta + harjatapit 
8.03 Beskyttelsesafdækning for slæber-

ingsrum 
Deksel voor slepringruimte Liukurengaskotelon suojus 

8.04 Tætning for beskyttelsesafdækning Afdichting voor deksel Suojuksen tiiviste 
8.05 Afdækning for ventilatorskærm Deksel voor ventilatorkap Tuuletintilan kansi 
9.01 Klemmekasseafdækning for rotork-

lemmekasse 
Klemmenkastdeksel voor rotorklem-

menkast 
Roottorin liitinkotelon kansi 

9.02 Tætning klemmekasseafdækning 
for rotorklemmekasse 

Afdichting klemmenkastdeksel voor 
rotorklemmenkast 

Kannen tiiviste (roottorin liitinkotelo) 

9.03 Klemmebrædt for rotortilslutning Klemmenbord voor rotoraansluiting Roottorin liitäntänavat / liitinalusta 
9.04 Klemmekasseunderdel for rotor-

tilslutning 
Klemmenkastonderdeel voor ro-

toraansluiting 
Roottorin liitinkotelon pohjalevy 

9.05 Forskruning for rotortilslutning Kabelinvoering voor rotoraansluiting Liitäntäkaapelin läpivienti 
9.06 Mellemflange for rotorklemmekas-

se 
Tussenflens voor rotorklemmenkast Liitinkotelon välilaippa 

9.07 Blændprop for rotortilslutning Sluitschroef voor rotoraansluiting Sulkuruuvi 
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24. Opbygning af motorerne, Opbouw van de motoren, Moottoreiden rakenne 
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Oikosulkumoottori, jossa häkkikäämitys/perusmalli K2.R 56 – 132T
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Kalickás forgórészű háromfázisú aszinkronmotor, alapkivitel K2.R 56 – 132T 
(példa, a leszállított kivitel egyes részletekben eltérhet ettől) 
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Szerelési, kezelési és karbantartási útmutató (Fordítói)             Magyar 
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Háromfázisú aszinkronmotor / alapkivitel K1.R / K2.R 112 - 355 
(példa, a leszállított kivitel egyes részletekben eltérhet ettől) 
 

 
 



171603.2019 68238 01 68238 0103.2019

Suomi (käännös)

Oikosulkumoottori, jossa liukurengasroottori/perusmalli S11R/SPER, S11H/SPEH
(Esimerkki, toimitettu malli voi poiketa yksityiskohdiltaan)
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26. Häiriöiden poisto
26.1 Häiriö, sähköinen
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25. Häiriöiden poisto 
25.1 Häiriö, sähköinen 
             
             Moottori ei käynnisty 
             
             Moottori käynnistyy vaivalloisesti 
             
             Hurinaa käynnistyksen aikana 
             
             Hurinaa käynnin aikana 
             
             Hurinaa jättämätaajuuden kaksinkertaisessa tahdissa 
             
             Moottori kuumenee kovasti tyhjäkäynnissä 
             
             Moottori kuumenee liikaa mitoitusteholla 
             
             Yksittäiset käämitysvyyhditt kuumenevat kovasti 
             
             Mahdollinen häiriön syy Korjaustoimenpide 
             
�  �    �       Ylikuormitus Kuormitusta pienennettävä 
             
�             Vaihekatko syöttöjohdossa                               Kytkimet ja syöttöjohto tarkastettava  
             
             Vaihekatko syöttöjohdossa päällekytkennän 
  �  �  �       jälkeen Kytkimet ja syöttöjohto tarkastettava 
             
  �           Verkkojännite liian pieni, taajuus liian suuri       
             
          �   Verkkojännite liian suuri, taajuus liian pieni       
             
�  �  �  �       Staattorikäämitys liitetty väärin Käämityksen liitäntä tarkastettava 
             
  �  �  �       Johdinkierteiden välinen oikosulku Käämitys- ja eristysresistanssi tarkastettava,  

kunnostus sopimuskorjaamolla 
             
  �  �  �       Vaiheiden välinen oikosulku Käämitys- ja eristysresistanssi tarkastettava,  

kunnostus sopimuskorjaamolla 
             
        �     Katko häkkikäämityksessä Kunnostus sopimuskorjaamolla 
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26.2 Häiriö, mekaaninen

167

 

 
 

165

 
25. 2 Häiriö, mekaaninen 

             Hankausääniä 
             
             Liika kuumuminen 
             
             Voimakasta värähtelyä 
             
             Laakerit kuumuvat liikaa 
             
             Laakereista lähtee ääniä 
             Mahdollinen häiriön syy Korjaustoimenpide
�  �    �       Pyörivät osat hankaavat Syy todettava, osat suunnattava 
             
  �           Ilman tulo kuristunut Ilmakanavat tarkastettava 
             
    �         Roottori epätasapainossa Roottori irrotettava ja tasapainotettava 
             
    �         Roottori käy epäkeskisesti, akseli vä-

äntynyt 
Roottori irrotettava, muista toimenpiteistä sovittava valmistajan  
kanssa 

             
    �         Suuntaus ei kunnossa Konesarja suunnattava, kytkin tarkastettava 
             
    �         Kiinni kytketty kone epätasapainossa Kiinni kytketty kone tasapainotettava 
             
    �         Iskuja kiinni kytketyltä koneelta Kiinni kytketty kone tarkastettava 
             
    �         Vaihteistosta johtuva epätasainen käynti Vaihteisto tarkastettava ja saatettava kuntoon 
             
    �         Resonanssi perustuksen kanssa Perustus jäykistettävä valmistajan kanssa sovitulla tavalla 
             
    �         Muutos perustuksessa Syy todettava ja poistettava ja kone suunnattava uudelleen 
             
      �       Liian paljon rasvaa laakerissa Liiallinen rasva poistettava 
             
      �       Jäähdytysaineen lämpötila yli 40  °C           
             
      �       V- tai gammarengas hankaa V- tai gammarengas vaihdettava, määrättyä  

asennusväliä noudatettava 
             
      �  �     Voitelu riittämätön Voideltava ohjeiden mukaan 
             
      �  �     Laakeri on korroosion syövyttämä Laakeri vaihdettava 
             
      �  �     Laakerivälys liian pieni Asennettava laakeri, jonka ilmaryhmä on suurempi 
             
        �     Laakerivälys liian suuri Asennettava laakeri, jonka ilmaryhmä on pienempi 
             
        �     Hankausjälkiä kehällä Laakeri vaihdettava 
             
        �     Uria pohjassa Laakeri vaihdettava 
             
        �     Lieriörullalaakerin kuormitus liian vähäistä Laakerointia muutettava valmistajan ohjeiden mukaan 
             
      �       Kytkin painaa tai vetää Kone suunnattava uudelleen 
             
      �       Hihna liian kireällä Hihnan kireys säädettävä ohjeiden mukaan 
             
      �  �     Laakeri kallellaan tai jännityksessä Laakerireikä tarkastettava, otettava yhteys valmistajaan 
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      �       Liian paljon rasvaa laakerissa Liiallinen rasva poistettava 
             
      �       Jäähdytysaineen lämpötila yli 40  °C           
             
      �       V- tai gammarengas hankaa V- tai gammarengas vaihdettava, määrättyä  

asennusväliä noudatettava 
             
      �  �     Voitelu riittämätön Voideltava ohjeiden mukaan 
             
      �  �     Laakeri on korroosion syövyttämä Laakeri vaihdettava 
             
      �  �     Laakerivälys liian pieni Asennettava laakeri, jonka ilmaryhmä on suurempi 
             
        �     Laakerivälys liian suuri Asennettava laakeri, jonka ilmaryhmä on pienempi 
             
        �     Hankausjälkiä kehällä Laakeri vaihdettava 
             
        �     Uria pohjassa Laakeri vaihdettava 
             
        �     Lieriörullalaakerin kuormitus liian vähäistä Laakerointia muutettava valmistajan ohjeiden mukaan 
             
      �       Kytkin painaa tai vetää Kone suunnattava uudelleen 
             
      �       Hihna liian kireällä Hihnan kireys säädettävä ohjeiden mukaan 
             
      �  �     Laakeri kallellaan tai jännityksessä Laakerireikä tarkastettava, otettava yhteys valmistajaan 
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25. 2 Häiriö, mekaaninen 

             Hankausääniä 
             
             Liika kuumuminen 
             
             Voimakasta värähtelyä 
             
             Laakerit kuumuvat liikaa 
             
             Laakereista lähtee ääniä 
             Mahdollinen häiriön syy Korjaustoimenpide
�  �    �       Pyörivät osat hankaavat Syy todettava, osat suunnattava 
             
  �           Ilman tulo kuristunut Ilmakanavat tarkastettava 
             
    �         Roottori epätasapainossa Roottori irrotettava ja tasapainotettava 
             
    �         Roottori käy epäkeskisesti, akseli vä-

äntynyt 
Roottori irrotettava, muista toimenpiteistä sovittava valmistajan  
kanssa 

             
    �         Suuntaus ei kunnossa Konesarja suunnattava, kytkin tarkastettava 
             
    �         Kiinni kytketty kone epätasapainossa Kiinni kytketty kone tasapainotettava 
             
    �         Iskuja kiinni kytketyltä koneelta Kiinni kytketty kone tarkastettava 
             
    �         Vaihteistosta johtuva epätasainen käynti Vaihteisto tarkastettava ja saatettava kuntoon 
             
    �         Resonanssi perustuksen kanssa Perustus jäykistettävä valmistajan kanssa sovitulla tavalla 
             
    �         Muutos perustuksessa Syy todettava ja poistettava ja kone suunnattava uudelleen 
             
      �       Liian paljon rasvaa laakerissa Liiallinen rasva poistettava 
             
      �       Jäähdytysaineen lämpötila yli 40  °C           
             
      �       V- tai gammarengas hankaa V- tai gammarengas vaihdettava, määrättyä  

asennusväliä noudatettava 
             
      �  �     Voitelu riittämätön Voideltava ohjeiden mukaan 
             
      �  �     Laakeri on korroosion syövyttämä Laakeri vaihdettava 
             
      �  �     Laakerivälys liian pieni Asennettava laakeri, jonka ilmaryhmä on suurempi 
             
        �     Laakerivälys liian suuri Asennettava laakeri, jonka ilmaryhmä on pienempi 
             
        �     Hankausjälkiä kehällä Laakeri vaihdettava 
             
        �     Uria pohjassa Laakeri vaihdettava 
             
        �     Lieriörullalaakerin kuormitus liian vähäistä Laakerointia muutettava valmistajan ohjeiden mukaan 
             
      �       Kytkin painaa tai vetää Kone suunnattava uudelleen 
             
      �       Hihna liian kireällä Hihnan kireys säädettävä ohjeiden mukaan 
             
      �  �     Laakeri kallellaan tai jännityksessä Laakerireikä tarkastettava, otettava yhteys valmistajaan 
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25. Häiriöiden poisto 
25.1 Häiriö, sähköinen 
             
             Moottori ei käynnisty 
             
             Moottori käynnistyy vaivalloisesti 
             
             Hurinaa käynnistyksen aikana 
             
             Hurinaa käynnin aikana 
             
             Hurinaa jättämätaajuuden kaksinkertaisessa tahdissa 
             
             Moottori kuumenee kovasti tyhjäkäynnissä 
             
             Moottori kuumenee liikaa mitoitusteholla 
             
             Yksittäiset käämitysvyyhditt kuumenevat kovasti 
             
             Mahdollinen häiriön syy Korjaustoimenpide 
             
�  �    �       Ylikuormitus Kuormitusta pienennettävä 
             
�             Vaihekatko syöttöjohdossa                               Kytkimet ja syöttöjohto tarkastettava  
             
             Vaihekatko syöttöjohdossa päällekytkennän 
  �  �  �       jälkeen Kytkimet ja syöttöjohto tarkastettava 
             
  �           Verkkojännite liian pieni, taajuus liian suuri       
             
          �   Verkkojännite liian suuri, taajuus liian pieni       
             
�  �  �  �       Staattorikäämitys liitetty väärin Käämityksen liitäntä tarkastettava 
             
  �  �  �       Johdinkierteiden välinen oikosulku Käämitys- ja eristysresistanssi tarkastettava,  

kunnostus sopimuskorjaamolla 
             
  �  �  �       Vaiheiden välinen oikosulku Käämitys- ja eristysresistanssi tarkastettava,  

kunnostus sopimuskorjaamolla 
             
        �     Katko häkkikäämityksessä Kunnostus sopimuskorjaamolla 
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